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নবতারত 
মানিক পত্র ও নমালোচন। 

স্পডে কপ 

দেবী প্রসন্ন রায় চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত। 

অষ্টম খণ্ড ১২৯৭। 

৪ কর্ণ ওযালিস গ্রীট, নব্যভারত কার্য্যালয় হইতে 

প্রকাশিত 





 মব্যভারতের অষ্টম খণ্ডের সুচী । 
ব্ষিয়। পৃষ্ঠা । 

১। আমারি কি দোষ। (পদ্য) (শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস) ৭ টন 
 ২₹। আমাদের ভদ্রাসন। (শ্রীচন্দ্রশেখর সেন) :** ১৪৫ 
৩। আদিশূর ও বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ। (শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংচ )) ১৭১, ৩৭৮ ও ৫৫৪ 
৪। আজ কারে মনে হয়? (পদ্য) (শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস ) ১৪২ 
৫। আমারি যে দোষ। (পদ্য) (শ্ীগোবিন্দচন্দ্র দাস ) নি ৩০১ 
৬। আঁপক্তি ও অনুরাগ । (শ্রীক্ষীরোচন্দ্র রারচৌধুরী, এম, এ, ) ৫৫৯ 
৭) ইন্ত্রচন্দ্র-সংবাদ । (শ্রচন্্রশেখর সেন ) রি ১৬, ১৬৪ 
৮। ইউরোঁপীর় মহাদেশ । (শ্রীচন্দ্রশেখর গেন ) ১. ২৩৪) ১৮১ 
৯| ইউরোপে দর্শন ও ধর্মপ্রচার। ( শ্রীজয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ) ... ৫১৮ 

১০। উতকল-ভ্রমণ। ( সম্পাদক ) ৫১১ ২১৬, ৩৫৫) ৪৪১ ও ১৩৫৩ 
১১। উনবিংশ শতাব্দীর গণনা । (শ্রীযোগেশ্ন্ত্র রাঁয়, এম, এ) 4., শা ২১০৯৮ 

১২। কৌলিন্য ও কুসংস্কার । (শ্রীনহেশচন্দ্র সেন ) ৩১৪ 
১৩)" কুট প্রশ্নের নীরস সত্য। (শ্রাচিরঞ্জীব শর্মা ) ২ ৩৫১ 
১৪। কামাতুরদিগের জন্য মানব ধর্মশাপ্ধ নহে | (শীত্রীনাথ দত্ত ।  --৯ ৫৮৩ 
১৫।" কোথায় যাই ? পেদ্য) (শআ্ীগোবিন্দচন্দ্র দাস) ৭ ২০৯ 
১৬। চৈতন্তচরিত ভ্রজগদীশ্বর গুপ্, বি, এল,) ১২,৭৭,১৪৭, ৯২৫১৩৪৮,৩৭৩,৪৮৫১৫৪৩ ও ৩৩৯ 

১৭। চাকুরি । (শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, এম, এ ) ৩০৪ 
১৮1 ছাটায়ার জন্মদষ্টা। (শ্রক্ষীরোদদচন্ রায়চৌধুরী,এম, এ) টা ১৭৭ 
১৯। জীবন সম্বান্ধে দ্বই একটা কথ|। (শ্রীচন্দ্রশেখর সন ) ঠ 
২ জাতীয় একতা | (শ্রীমধুস্ছদন সরকার ) ৯, ১৮৫ 
২১। জন বুল ও রাজা বাহাদুর । গ্রীচন্ত্রশেখর সেন ) সরি ১৭৭ 
২২। জন্মভূমি। (সমালোচনা) (শ্রীপাচকড়ি ঘোষ ) ৫৩২ 
২৩। ঢাকার পুরাতন কাহিনী । (আট্রিলোক্যনাথ ভট্টাচার্য, এম, এ+) ৬৩, ২৬২১ ৩১৬ ৪ ৬১৬ 

১৪। তত্বকথা। € শীমিজ্জ| আমিন উদ্দিন আহভাম্মদ ) ০১৯১১ ১৯১, ৩৭৭ 

২৫। ত্রিপুরার মহারাজা ও গবর্ণমেন্ট । (ভ্ীকৈলাসচন্দ্র সিং ) রি ৪১ 
২৬। তটত্রেব রমতে ভরিঃ। ভ্রতারাকুমার কবিরত্ব ) ০৭ ১৯৭ 
২৭] ধর্শা। (শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যয় ) ক ৫ 
২৮। ধনবিজ্ঞান। (শ্রীগঙ্গেশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় ) : ৪০১ 
২৯। নীতি কথ|। (শ্রীগঙ্গেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ) র্ ৯৮ 
৩০। প্রাচীন মহারাষ্ী। (শ্রীপখারান গণেশ দেউস্কর ) বা ৮৩৭ 

*৩১-। প্রাপ্তগ্রঞ্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা । ৩৭০, ৪৪১৬, ৫৯৫ ও ৬৬৪ 
৩২। পরিচ্ছদ। ( জ্ীনীতানাথ নন্দী, বি, এ) 88 ৮৯ 
৩৩। প্রাচীন বংখবিবরণ। (শ্রীমহেন্ত্রনাথ বিদ্যানিধি ) ১৫৪, &২& 
৩৪। প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ। (শ্রীবিজয়চন্্র মজুমদার, বি, এ -* ১৯৩ 
৩৫1 প্রেমের দায়, না কর্তব্যের টান? (সম্পাদক ) ৭, । ৫০১ 
৩৬। ফুলরেণু। (শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাঁস ) ২০৫৬১ ৫৯৪ 
৩৭। বক্ষবিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষা। (শ্রীবিজয চন্দ্র মজুমদার, বি, এ). ঘট ৬৬০ 
৩৮। বিবাহ ও সমাজ। (শ্রীগঙ্গেশচন্জ বন্দে শপাধ্যায় ) ্ ১১০ 

,৩৯। বাঙ্গালার জমীদার। (শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর আন্তার্ধা চৌধুরী)... এ ৪৮১ 
৪০। বল্লালচরিতম্। সেমালোচন) [শ্রীকৈলাঁদচন্ত্র সিংহ ) " রি ৪৭৫ 
৪১,। বঙ্কিমচন্ত্র ও ব্রান্ষধর্মা। /-সীযুদক) তত ৯১০ ৩৬, 

; শ্দ্ন; টা ১ 
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৪৬। ব্রচ্ষজ্ঞান ও পৌত্তলিকতা।। ( শ্রীবিপিন বিহারী সেন) 

৪৭ | বেল। গেল সন্ধ্যা হল । (পদ্য) ( জীসিত্ষেশ্বর রাম ) 

৪৮। বিষাঁদ। (ভ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী, এম, 'এ ) 

৪৯ | ভগ্ম-হৃদয়। পদ্য ।্ ভীবেণোক্নারী লাল গোস্বামী ) 

৫০1 ভারতীয় মুদ্রা। (ভ্রীরাজেন্্ নাথ দত্ত ) 

পৃষ্ঠ । 

১৫১, ৩৩০ 

১৭৩ 

১৮৩ 

৩১৩৩ 

৩১২১ ৪১৬, ৪৬৯ 

৫১। ভক্তিকথা | (শ্রীকানাই লাল পাইন ) ৮৪,২৫৮, ৪0৬, ৫৭ 

৫২ | ভাঁরত-কংগ্রেস ইংলগ্ডে। (শ্রীচন্দ্রশেখর সেন ) রি হিস 

৫৩) । ভুলি 1 এ ) ৯5 ১৩১ 

৫৪ । ভিখারী । (পদ্য) (ত্রীপ্রিক়্-প্রসঙ্গ-রচয়িত্রী ) রি 
৫৫1 ভাঁরবি। ( শ্রীশরচ্চন্দ্র শর্ম। ) রে ৫১৪ 

৫১। ভরগ্ুতি ও গ্রক্ৃতি। (শ্রীবসন্ত কুমার রায়, এম, এ, বি, এস ) --, ৫২৩, 

€৭ 1” ভাশবাসা-কাঁ্পীকৃট ৷ (সম্পাদক ) ও ঠা 

৮1 মহাত্মা জর্জ মূলারের জীবনচরিত। (শ্রীরাখালচন্দর মির) 5২১ ১৭৭" 

৫৯। মাঘভট্ট । (শ্রীশরচ্চন্দ্র বাক্যরত্ব ) ! "৩৬ 

৬০ 1 মহারাষ্ট্র ৰ ( শ্রীহুর্গাচরণ রক্ষিত ) ১, ১১৯১১৫০১২০২ 

৬১1 মনুসংহিতানুসারে অরজস্কা স্ত্রী সহবাঁস দণ্ডনীয় কি না? (্রীশ্রীনাথ দন্ত) ৪৩০ 

৩২। মুত্যু-নুন্্ং | (পদ্য) ( শ্রীপ্রিয়-প্রসঙ্গ রচয়িত্রী ) "* 888 

৬৩ । মযুরতগ্জ । (শ্রীশ্রীনাথ দত্ত) ৪৭৩ 

৬৪ । মন্ত্রিঅভিষেক। (শ্রীঠাকুর দস মুখোপাধ্যায়) ৪৯৩ 
৬৫ । মেঘদূত | (পদা) (জ্রীররদাচরণ মিত্র, এম, এ১) ৬৫৮ 
১৩। যাঁহোক্ বিধাঁন। (শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি, এ ) ৯২৩৬ 

৩৭। বাঁমারণ বিষয়ে কথোপকথন । ( ) রঃ ১৬৭ 

*৮। লিঙ্কনের বাল্যজীবনী | (শ্রীত্রিলোক্যনাথ ভক্টাচাধা, এম, এ, বি, এল ) ৫০৫ 
১৯ । (লখাপড়া। (শ্রীচন্্রশেখর সেন ) নর ৪০৮ 

প*1 সাতেবীকরণের দিনে । (সম্পাদক, ) ১ 

৭১। সীগুতাঁল-কাভিনী। (ভ্রীক্ষারোদচগ্জ্র রায়চৌধুরী, এম, এ) ২৯ 
৭১। সাহিত্য-বাজার। (সম্পাদক ) ৫8, ১৪০, ৩৬৭ 

*9। সুখ ও দুঃখ । (শ্রীধুক্ত ডাক্তার যোগেন্ত্রনাথ মি, . 1৯, 0.1) ২৬৩ 
৭৪। স্ত্মুখী। (কাব্য ) (শ্রীবিজয়চন্ত্র মঞ্জুমদার, বি, এ ) ২৭০ 
৭৫1 সমুদ্র । (শ্রীকালীবর ভষ্টাচাঁধ্য ) ২৭৮ 

৭৩) স্ুকুমার বিদ্যা ও সমাজ । (শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল ) ৩৪৫ 
৭৭ সৌর-কলঙ্ক। (শ্রীযোগেশ্চন্ত্র রাঁয়, এম, এ ৩৮৩ 
৭৮। মৌন্দর্মা। (শ্রীষদুনাঁথ কাঞ্জিলাল ) 8০৯* 
৭৯। সম্মতির বয়ন ও স্বদেশী়দিগের নিকট নিবেদন । (সহচর ) ৪৬৬ 
৮*। সাহিতা এবং সমাজ । (শ্রীবিষুচনণ চট্টোপাধ্যায় ) ৫২৮ 
৮১। সবস্তী পুজা । ॥ শ্রীতারাকুমার কবিরত্ু ) ৮০ ৬২১ 

৮১1 শ্বশ্মান বৈরাগ্য । (পদ্য) (শ্রীপ্যারিশঙ্কর দাস, এল, 'এম, 'এস) , ৮হ 
৮৩। শ্রীমুত্তি দর্শনম্। (শ্রীতারাকুমার কবিরদ্ব) ২৯৮ 
৮৪। স্ত্রীচরপে। (পদ্য) (শ্রীবেণোয়ারীল।ল গোস্থামী) ৩৬৬ 
৮৫।চহ্রিমোহন মাইতির দণ্ড ও সমাজ । (সহচর) ২১৫ 

৮৬। হিন্দু আধাদিগের প্রাচীন ইতিহাস! (শ্রীরমেশ্ন্ত্র দত, সি, এস, ) ৪৫০.৫৭৩. ৫৯৭ 
৮৭। হিন্বু ও মুসলমান। (শ্রীগঞ্গেশ্চন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়) ৩৩৯ 
৮৮। হিন্দু 'সাটকেঁর প্রাচীনত্ব। (শ্রীস্বরেশ্চন্ত্র বল, এম, এ) না ডি: 
৮৯। ক্ষুদ্র ক্ষু্র কবিতা । ( স্রীবিজয়চন্দ্র মাঃ দার, বি, এ গ্াচারুচন্দ বাদ্রো- 

পাধায়,জীপ্রমীল। বন্, শ্রীবিনয়কুমারী বন্ধ,জীপ্রীনিবাঁস বন্দ্যোপ)8 



পা ক্র 

৬ রত 

( অধম খণ্ড।) 
সস পরম 

সাহেবীকরণের দিনে ! 

মানুষ যে পথে প্রন্ারিত হয়। সে পথে 

পুনঃ পা ফেলিতে সে কিছু মশস্ষকিত।, কিন্তু 
আশার উত্তেজনা আবারও তাহাকে সে 

পথে লইয়। যায়ঃ আবারও প্রতারণায় 

ফেলে । এইরূপ বারম্বার প্রতারিত হইলেও 

মান্য আশার কুহকে আবার তোলে। 

এ  ভুল-_মহাভুল। কিন্তু জীবন-মমত! 

থাকিতে এ ভ্রমের হাত হইতে কেহই 

নিষ্কৃতি পায় না। আশার৪ বিরাম নাই, 

ভুলেরও কুল কিনারা নাঁই। মানুষ দিবা- 

নিশি ভুল বুঝিয়া, ভুলে মজিয়া, তুলকেই 
আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হইতেছে! আশ্চর্য্য 

লীল। !! 

ছাতক্রীড়ার ছলনার ধর্ধীর যুধিটির 
রাজ্যধন সর্বান্থ খোয়াইয়াও বুঝিলেন না। 

গ্রতিনিবৃত্ হওয়া উচিত। জাবার পাশার দান 
ফেলিলেন--ক্রযষে আপনাদ্িগকে পর্য্স্ত 

বনবামী করিলেন। মহাভারতের এই 

গ্রহেলিকার তবুও একট! মহা অর্থ অভিব্যক্ত 
হইয়াছে; কিন্তু আমরা ষেকেন বারস্বার 
প্রতারিত হইয়াও পুনঃ সেই পথেই পা 
ফেলিতেছি, নিজেরাই বুঝি না। সময়ের 

ফের, মানুষের ছুর্বাদ্ধি | 
নুতন বর্ধ সমাগমে তাঁর নব লে হাল, 

খাতা বাধিলেন। নিকাশপত্রে দেখ গিয়াছে ণ 

কেবল লোকসান ।_কিন্ব তবুগত জাষার 
বাজার গরম হইয়া উঠিতেছে। গাছ 

যত ঠকিতেছে, নুতন নুতন ভেঙ্কির উপায় 
উদ্তাবনে ততই ব্যতিব্যস্ত হইতেছে॥ 

বুঝিতেছে না যে, প্রতারণায় পরিণাম গুতা" 

রণাই, কিন্ত তবুও ইহারই আশ্রয় লইডেছে। 
উপহ্থারের চোটে সাহিত্যের বাদার গরম 

হইয়া উঠিতেছে। গতব্সরে যে শুন্য 
পাইয়াছে, সে শুন্যের জোরেই জাজ জবার 
আশায় নব মাতোয়ারা । সংসার, বরিহারি 

তোর ভেক্কির কৃহক !! কিন 

কেহ কেহ বলিতে পারেন, ধেম' নি 

শাই বাকিসে? এরেশ যে শনৈ শনৈহ 

উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে 

আর সন্দেহকি? জাতীর মহাসমিতির এই 

মহামেলার দিনে কেন আক্ষেপ কর? 
আশার কথ। শুন, চাহিয। দেখ, ভারত-.কৃত 
উন্নতির দিকে চলিয়াছে! আজোঙনে 

ভারত ধেন ইংরাজের কাচ্থাকাছী হইক্কান্ছে, 

আর ভাবনা কিসের? 
একদিকে.তই আশার তুরি-তেরির 

এব গুনিততছি, ততই আমরা ঈভীর 

| নিশার মধ্যে নিন হছেছি।: ড় 



হ নব্যভারত | ( অষ্টম খণ্ড, প্রথম সংখ্য1। 
এপ? শপ সপ পাপ 

আখ করিয়। মহাত্ম। রিপণের প্রবর্তিত | দিনই ধর্মচ্যুত, দিন দিনই জাতীয় ভাষাচ্যুত 

্বায়ত্ব-শাসন আহবান করিয়াছিলাম, আজ : হুইস্্ পড়িতেছেন! এখন পাশ্চাত্য ধশ্ম,এখন 

তাহাতেও গাঢ় নিরাশার ছবি দেখিতেছি ,_ পাশ্চাত্য ভাবা ভারতবর্ষকে গ্রাস করিয়। 

গ্রভুত্ব ঘোষণায়, আত্ম কল, নান। | ফেলিতেছে । শনৈঃ শনৈঃ এখন লোক সকল 

কুট তর্কে, ঝগড়া বিবাদে বৃথা দিন কাটিয়। | ইংরাঙ্জ অধিকৃত হুইয়। পড়িতেছেন। কি ধর্দো, 

যাইতেছে, সমট্টিতেও দেশের উন্নতি হই- | কি কর্গে, কি জ্ঞানে, কি সভ্যতায়-_ভারত- 

তেছে না। এমন যে জাতীয় মহাসমিতি,ইহাও | বাসী, শিক্ষিত ভারতবাসী,এখন ফোল আনা 

মনেমিলনের ক্ষেত্র না হইয়। এখন মনো- | সাহেবী-কৃত! ইহা ভাল কি মন, সে বিচার 

ভঙ্গের কারণে পরিণত হইতে চলিয়াছে;-- | করিয়া ফল মাই। তবে ইহা ঠিক যে, এ 

ভিক্ষানীতির ধুয়া এখন বিলাত পর্য্যন্ত চুটি-; দেশের আপামর লাধ!রণ লোকশ্রেণী হইতে 

'ফ্লাছে! এই অধঃপত্িত জাতির জাশা ভরস ; শিক্ষিত শ্রেণ,এখন ক্রমে ক্রমে বড়ই দুরবপ্তী 

£হাতিও বড় &কট। দেখিতেছি না। আমরা | হইয়া পাঁড়িতেছেন। কি জ্ঞানে,কি সভ্যতার, 

ছুটি প্রশ্নের মীমাংসা ন পাইয়া ভগ্ন-মনোরথ নিম্ন শ্রেণী হইতে মধ্যব্তী শ্রেণী দিন দিন 

হইয়াছি। পৃথিবীর জাতীয় উন্নতির ইতিহাস । বছ দুরে সরিতেছেন। কাষেই দহানুভূতির 

অধায়ন করিয়] দেখিয়াছি, জাতীয় ভাসার | বাজারটায় ছূর্ভক্ষ লাগিয়াই রহিয়াছে। 

উন্নতি সাধন না করিয়া কোন জাতি উন্নতি; ঢাব1র*শাক্ত"'আক্ষেপেই করুন,আর যাহাই 

লাভ করিয়াছে, এমন দৃষান্থ পাই নাই । : ককুন, নিয়শেণীব রক্ষাব জন্য 'শিক্ষালয়"" 

, ধন্ধমের উন্নতি সাধন ন! করিয়াও কোন (৯৮০) কি এঅর্ধালমশ (105), 

জাতি পৃথিবীর মধ্যে আধিপত্য বিস্তর, কোন অংলয়ই মধাবন্ধী লোকের 

'করিয়। তাহা স্থায়ী করিতে পারিয়াছে বলিয়া দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইবে না। ইহাকে 

গুনি নাই। কিন্তু ভারতে এ সকল কল্পনার | যর্দি জাতীয়তা গঠনের প্রথম সোপান 

স্বপ্ন বলিয়! উপেক্ষিত। আশ। কোথায়? ; বলিতে চাও, বল। পর-মুখণ্প্রত্যাশীর দলকে 

সে দিন একখানি সংবাদপত্রে পাঠ যদি ভারতগগনের-উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে অভি- 

ঝরিতেছিলাম, গত ১* বৎসরে ইংরাজি | নন্দন দিতে চাও, এবং বাড়ীতে নিমন্ত্রণ 

ভাষা এত উন্নতি লাভ করিয়াছে যে, আর । সভ1 না গঠন করিয়! শ্নেচ্ছের হোটেলে 

আর সকল ভাষাকে পরাস্ত করিয়া আগন : স্তর!-পূর্ণ গ্লাসের মধ্যে স্বাস্থ্য পানের ব্যবস্থা" 

শিষ্যের সংখ্যা দ্বিগুশিত, ত্রিগুণিত কবি-। করিয় 
রাছে। বলা বাহুল্য যে, ইংরাঙ্দি ভাষার | করিয়া সন্মান বৃদ্ধ করিতে চাও, কর। 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ জাতির গ্রনুত আমর) এ সকলে কোন আশার কথ। 

পৃথিবীতে দিন দিন বিস্তৃত হইতেছে। প্রাচীন | পাঠ করিতে না পারিধা নববর্ষের প্রথমে 

হিন্দু, থ্ীক ও রোমক; আধুনিক করাপি, ) কেবল নিরাশার ক্রদন তুলিয়া অস্থির 
মুসলমান, কি ইংরাজ, ষে কোন জাতির ৃ হুইতেছি। হিতৈষণ।, তুই আমাদিগের জন্য 

কথ।ই বল নাঁ কেন, ধন্ম ও ভাষার উন্নতির | একটু গড আশ! রাখিলি নে? 

দিনেই এই সকল জাতির আধিপত) দেখ কাল আদ্নীর বুলি লইয়] যাদের ব/বস!, 

বায়, এবং তাহার অপকর্ধের দিনেই অব- ; এই ঘোর সহেবীকরণের দিনে তাহাদের 
নত পরিলক্ষিত হয়। ভারতবর্ষ-দিন . আব আশ। ভরল। কোথায়? তোমার 

এ পচ শপাস্পিশপীশ শপিপিশ শাপাশ্পীেেপস্ীপপাসসাাশাপিপিসাসশশাী্স্পী ৭ 

ত্র 

পশলা পপ পাশা ্পোসপপাপ প্ টি 
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পপ পাপা 
মিরার লি

 ্ পাপ্ীসপিসীপস স্পাপাপিপাাপীপিকাীপীশী | তি পেপসি পিস 

সকাল ঘুখেব মলিন বুলি _ ডা. (1, 17321001106ই বিশবিদাালয়ে চলে না, দেশের সভা 

হল, এবং 7» 1. 1107611968৯ বল, পড়িতে  সঙ্গিতিতে চলে যা ১ জাতীয় মহা! সমিতিতে 

ঘলিয়া আপন আপন গৌরব নষ্ট করিতে 

পাবেন না! দ্বাঙ্গল। ভাষ।টা রাখ কেন? 

ইংরাজি ভাবার ভারতের জঙ্বভীয় ভান! হওয়ার 

যতটা সম্ভব, আর ফোন ভাষার তেমন সম্ভব 

নাই”__কত বে-নামী,অ-নামী লেখক, আমী- 
দের সপিগ্ীকরণ করিয়া, সন্তীবনী প্রভৃতি 

কজে স-প্রমুখ পত্রিকায় এই কথা ঘোসণ 

করিয়া “হাম বন্ড বলিয়। 

সহপী হইতেছেন! সেই ভয়ে, বুঝিবা, 

প্রচার নীরব হইলেন ,নবজীবন সভয়েও দীড়া- 

ইতে পারিতেছেন না, যোগেক্রনাথ, বস্কিম- 

চন্দ্র, চন্দ্রনাথ, নবীনচর্জ, হেমচজ্্র-_ এখন 
নীবব ভাষার দাধন কারিতে বলিয়াছেন ! 
আর রমেশ্ন্্র আধা ইতিহাল, সময় বুবিয়া 

ইংরাজিতে লিখিতেছেন ;- এবং কেহ কেহ 

রামায়ণ মহাভারতকে ইংরাজি করিয়। 

ফ্েলিব'র চেষ্টাধ আছেন! উন্নত ত এক 

দিকে হয় না২-নকল' দিকেই সাহেবা- 

করণের হট|! ইহ্থাকেই প্রকৃত উন্নতি বলে। 

নব আমেরিক।, নব অগ্রেলিয়ার, ন্যায় 

ভারতবধধ৪ নাকি জাতি ধয় ভাব! ভুলিয়। 

একদিন শ্বাধীন ইংরাজ হইয়। 

ভামর], এই প্রাচীন অধঃপতিত জাতি, 

মহাস্্া হাবার্ট স্পেন্রের (38:51%01 ০ 60০ 

[560950) উপযুক্জতার মতের খাতিরে জীব- 

লীলা] সাঙ্গ করিয়া ইংরাদ্দের উদরন্থ 

হুইয়। ধাইব! তাই সাহেবীকরণের বাজারে । ৃ 

আননের রোল উঠিয়াছে! 

বাঙ্গল| কাগঞ্ষের গ্রাহক জুটে না; 

যাহার ভটে, সেও মূল্য 

বাঙলা কাগজ কেহ পড়ে না, যাহারা 

পড়ে, তাহারাও সাধারণের ত্বণার জিনিস। 

বাঙ্গল। ভাষা আফিল হইতে উঠিয়! গিয়াছে, : 

স্পা 

| গ্রাহ্য নয়, বরং রি ; এমন বাঙ্গলা ভাষ। বে 

। পড়ে,সে ম্বণার জিনিস হইবে ন1?জানি না 

: ফোন আশায় জমীদার পঞ্চায়ৎ সলভ এই 

| চাঁষধার ভাহ।, ওই আস্মভ্যফের ভাষাট! খ্রহণ 

| করিয়া জাতীয়তা-হীনত। দেখাইয় সাহেবী- 
৷ কৃত বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা ছারাইতে বসিলেন 
| এই ভাষাতে গে কথ। কলে, সে অসভ্য; যে 

পরিচয় দিতে পত্র লেখে, সে অসভা, ঘে ব্ত.তা করে, সে 
। আরো! অপভ্য ! যে এই ভাষার *্পার্যকতা 
। করে, এই ভাষার সংবাদ প্র বা পামরিক 

পত্র পাঠ করে, বা ফোন পুস্ভক ক্রয় করে, 

সে ঘোরতর বুর্খ। এই জন্য একট। কথা 

উঠিয়াছে;--“বাঙ্গল। পুস্তক কিনি মেয়েদের 
জন্য!" কটকে একজন বন্ধুকে নব্যভারতের 
গ্রাহক হইতে বলায়, তিনি উত্তর করিয়া- 
ছিলেন “মেয়েদের জন্য বামাবোধিনী লই - 

৷ তেছি, তাহাই তাহার! পড়িয়া উঠিতে পারে 
। না--তাহাদের আর সময় কই 1”এই অতুদাগ্ঝ 
 দ্বর্ধার ভয়েই, বুঝিবা যাহার] পত্রিক] গ্রহণ, 
। করে, তাহারাও মূল্য দেয় ন|। 

যাইবে! । 
এমন 'অপ- 

কর্ম করিয়! কি লোকের নিকট বলা যায়!! 
এ সকল কি অতু[ক্তি-প্রলাপ বকিতেছি 

ধারা দেশের প্রকৃত অবস্থ! জানেন, 
তাহারা কখনও একথা বলিৰেন না। 
তোমাদের হিতৈষী-শ্রে্ঠ প্যারীমোহন, ও 
পলি স|স্থেব হইতে আরম্ভ করিয়।, 
৷ মুহ্দেফ, ভেপুটী ম্যাজিষ্টেটে ও তাহাদের 
আমলাগণ পর্যন্ত, ছুই দশজন বাদে প্রায় 
লকলেই, বাঙ্গল] ভাষাকে দ্বণার। চক্ষে 

পায় না। | দেখে! সে ছু পৃষ্ঠা ইংরাজি 'পড়িয়াছে' 
সেও; যে কখন ইংরাজি স্পর্শ ও স্কবে 

। নাই, সেও । ইহার পরিচয় এদেশে প্রচুব 

পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গু-দর্শন,আর্ম।দর্শন, প্রচার, 



৪ নব্ভারত | ( অ$ম খণ্ড, প্রথম সংখ/1 
উবারের 

উঠিল কেন? বান্ধব, নবজীবন যায় যায় | আশায় রহিয়াছে? ১২৯৬ সালের গতীর 

হইয়াছে কেন? পত্রিকার,মূল্য যে আদায় | শোকের পরও আবার মাথা ভুলিতেছে কেন? 

হয় না, তাহার পরিচয়--“বঙ্গবানীও উপ- | কেহ কেহ এই প্রশ্ন তুলিতে পারেন। ষে 

হার খুষ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন!” এমন | দেশে ভাল কাজেও সহাম্ভৃতি প্রকাশ করি- 

দেশব্যাপী ত্বণীর শআ্োত আর কোন দেশে |বার বন্ধু ভুটে না,কর্ভবায-পালনে একটু সাহাষা 

ফখনও দেখা যায় গনাই । ধন্য সাহেবী- | মিলে না, চরণ ধরিলেও প্রসন্ন মুখের হাসি 

“করণ ! টুকুও উপঙ্থার পাওয়া! যায় না, সে দেশে 

ভাষাতে চুড়ান্ত সাহেবীকরণ দেখাই- | আবার এই “নব্যভারত” থাকে কেন 1-- 

লাম। ধর্শে কি সঠ্টিহবীকরণটা কিছু কম? | উত্তর,_-ইছাও মহাতুল ! 

একদিন মহাম্সা বিদ্যাসাগর মহাশয় আক্ষেপ মহামতি যুধিষির ধর্্ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ, 

সকার স্ফিলিতেছিলেন যে, “এই কলিকাচায় বুঝিয়াও .ফিরিতে পারেন নাই 7)_-আমরা 

এমন বড় জোক নাউ, যিনি উইলসনের | কর্তব্য-প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ, বঝিয়।ও' ফিরিতে৷ 

বাড়ীর খান] খন ন11” ভাল মন্দ বিচারের পারিতেছি না। ফিরিযা ধাড়াই ব| কোথা? 

ভার, পাঠকগণের হাতে ; আমবা অবস্থাটাই যদি ধর যায়, ভাষা যায়$-_ভারতের আর 

জানাইতেছি,। শশধর, শ্রীকুষ্গাসন্ন, কৃ | বাকী থাকে কি? কি লইয়া থাকিব? 

গ্রসাদ_যে দেশের ধর্ষ্রের তহ্ট'কে | কার মায়ার থাকিন ? বুঝিতেছি, দিন দিন 

বক্ত তাঁর বিষয় করিয়। পাদরী সাহেবের | সাহেবীকরাণেরই্ জয় হইতেছে, তবু একটু 
। ভাযায় ব্যবসা চালা*তেছেন ; সে | একটু জাশার কুকফকে না মজিয়া পারি- 
দেশের ধন্ম কত দূরে যাইয়। গড়াইয়া তেছি না। কালে আমির! কেহই খাকিৰ না 
£াড়িয়াছে,ভাবা৪ কঠিন । আমরা এই মকল : জানি; কিন্ত আজই নবাভারত ভুলিয়া দিতে 
মহাত্সাদের প্রতি ঘুণ| দেখাইতেছি ন1; তবে পারিতেছি ন।। এ এক মহা ভ্রান্তিব ঘোর। 
এই কথা বলিতেছি, ধর্থাটাকে বক্ততাঁর : ধন জন প্রান-_রব এদেশের কর্তব্য-পালনে 
আসরে নামাইয়াই হার! হিন্দুধশ্থ্ের অগোৌবৰ ৷ ফেলিয়! দিয়া শেষে পলায়ন করিব । কনা! 
করিতেছেন; অধিকারী ভেদে উপদেশ দে৪- 1.5) রি | 
যার অমুল্য তত্বকে ডুবাইয়াছেন,-ধন্মকে 8775 বথা হছুগে পরিণত করিয়াছেন! ফল নিরাশার কশাঘাতে, বন্ধুবাদ্ববগণের সহানু- 
যাহ1 হওয়ার, খুব হইতেছে ;_মিথা,গ্রব- | ভূতি ও দয়া-শৃন্য এই কর্তব্যরূপ মহা- 
খনা-পূর্বপেক্ষ। শতভগে অধিক বৃদ্ধি | শ্রশ!নে জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্ষাস্ত দাড়া" 
পাইয়াছে । এই শোচনীয় অবস্থাকেও কেহ | ইয়া দঈাডাইয়া, সকল তীব্র বাণ মহ করিয়া 
কেহ উন্নতির অবস্থ। বলিয়। কীর্ন কবিতে- | করিয়া শেষে প্রাণ বিসজ্জঞন দিব । নব. 
ছেন! মোটের উপর কি হইতেছে, কেমনে | ভারত তারপর আর মাথ! ভুলিবে নাঁ। 
বলিব? কিন্তু একথা! বলিতে পাবি যে, । সে দিন-_সাঙ্কেবীকরণের ষোল কলা 
আমর দিন দিন চরিত্রহীন হইয! এক ; এই ভারত-শ্মশ!নে র|জদত্ব করিবে । সেই দিন 
খপরু্ট দীবের কৃতি করিতেছি । যাক সে | "বঙ্গবাঁসীব" গভীর হাহাকার ধ্বনি শ্রবণ 
শকল ছুঃখের কাহিনী বলিয়া আর কাজ কি? করিয়া কাহারও চক্ষে আঁর বিন্ুুমাত্র জলও 

এইরাপ ঘোরতর সাহ্বীকরণরূপ নিরা- ৷ পড়িবে না: হ্থার্বাট ম্পেম্সার সাহেবের জয় 
খান ঘনঘটার মধে) পড়িয়াও নব্যভারতকি-- | জয় কারে চতুর্দিকে পরিপূর্ণ হইবে। ডি 58858 

পপি 

সম 

হি 



পৃথিবীতে যে সকল ধর্ম প্রচাবিত হুই- 

ভেছে, তন্মধো মুসলমান, তীটান, বৌদ্ধ ও 
হিন্দু, এই চারিটাই প্রধান। বয়সে হিনদুধন্ 
সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধ খধিরা ইহাকে মানব ধর্ম 

বা সনাতন ধর্ম বলিয়া! অভিহিত করিয়া 

ছিলেন। তদপেক্ষ! তরুণ বৌদ্ধ, তদপেক্ষা 
্রীষ্টান ও সর্বাপেক্ষা মুসলমান । প্রত্যেক 
ধর্পেরই সংস্থাপনকর্তাদিগের এই অভিপ্রায় 

ছিল যবে, ক্রমে ক্রমে সমগ্র মানব জাতি 

তদীয় ধর্মের অন্থুসবণ করিবে, জগতে আর 

বৈষম্য হইবেনা,বা থাকিবে ন1, কিন্ধ ঘটনার 

কি কুচক্র! কাহারগ উদ্দেশ্য সকল হয় 

নাই, প্রত্যেক সাধু চেয় মানুষ যেন স্পর্ধা 
করিয়া! নুতন পুতন ভেদ উদ্ভাবন পূর্বক 

সেই সেই ভেদ আশ্রয় করিয়া রহিযাছে। 

এক্ষণ পৃথিবীর জন সংখ্যার যেমন বৃদ্ধি 

হইয়াছে, তেমনি বেল, গ্টীমার ও টেলি- 

গ্রফের প্রসারে সমন্ত মানব জাতি বহুল 

পরিমাণে এক পরিবার ভুক্ত হইয়। পড়িতেছে। 

আমেরিকা, আক্রিকার প্রশ্নের উত্তর 

করিতেছে, ম্য!ঞ্চেইার চিনকে কাপড় পরাই- | 
তেছে। জ্ঞানের চচ্চ। খরতর বেগে চলি- 

তেছেঠঃ চিনবাঁলক আমেরিকার বিশ্ব- 

বিদ্যালয়ে পড়িতেছে, অষ্টেলিয়ার* লোক 
বালিনে যাইয়! শিক্ষা লাভ করিতেছে। 

একই ব্যক্তি এফবৎ্সবের মধ্যে কিয়ৎকাল 

নিউইয়র্কে, কিয়ৎ্কাল জেডোম্ন ও 

কিয়ৎকাল কলিকাতায় বক্তৃতা দিতেছে। 

,ইহ্থাতে মতামতের যে একটা অদ্ভুত ঝটিকা 
উপস্থিত করিয়াছে,তাহার ফলাফল অনুমান 

কর] সহজ নহে। 

সা মানব জাতি স্বভাবতঃ বড়ঈ স্থিতিশীল । 
সুন্দর হইলে৪ একট। পরিবর্তের প্রস্তাব 
করিলেই অমনি কেহ তাহ গ্রহণ করিতে ঢা 
না, যদি তাহ] চাহিত, তাহা প্রত্যেক নবধন্শব 
রা উন্মাদিনী ভাব| ও. গ্বগীয় 
প্রকৃতিতে জগৎ গলিহই] এতদিন এক 
ধশ্মাক্রান্ত হইয়। যাইত। আজ মত সম্বন্ধে 
সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া যে কটিক। বন্ধিওউচে” 
তাহাতে অতাঁত দেগিয়! ভবিষন্ত ভর অন্থমান 
“| করিয়া অনেকে আশ। করিতেছেন যে, 
কাল ক্রমে সমগ্র পৃথিবী এক ধর্মাক্রাস্ত 
হইবে, কিন্ত সেই এক ধশ্ম কোন্ ধন্ম হইবে।" 
এবং সেই ধন্মপদেই| জগৎ গুরুর কোন 
দেশে আবির্ভাব হইবে, তাহ] কে বলিতে 
পারে? 

ধর্মী সম্বন্ধে এপিয়াই এপর্যন্ত জগতের 
€কত্ব করিয়। আঁমিয়াছে ; ইউরে।প বল, * 
আমেরিকা বল, আফিক। বল, সকলেই 
এপিয়ায় শিবা, কিন্ত সেই এমিয়ার অবস্থা! 
এখন শে! চণীয়! যে ভারতবর্ষ নিশ্ত 

ধন্ম এক্ষণ৪ পুথিবীর অদ্ধেক লোকের অব- 
লম্বন, সেই ভ'রতবর্ধ এক্ষণ ইংলগ্ডের 
কুক্ষিগত। ভারতসম্তান সব জীর্ণ শীর্ণ; 
ফেরুপ|লের ন্যায় ইতস্তত খুরিয়! বেড়াই 
তেছে? মন্তকে মনীষ! নাই, হৃদয়ে তেঙ্গ 

নই, বিজরীদিগের এরূপ অনুগত হুইয়। 
পড়িয়াছে যে, তাহা(দিগের চালে চলিতে, 

তাহাদিগের খানা খাইতে ও ভাঁহাদিগের 
গরিচ্ছেন্ব পরিতে অসীম প্রীতি অন্থদ্ভব 

করিতেছে । এই প্রকারের ভবিষ/ৎ, অন্ধ 

শবিমুৰ্যক রী, কেন্্র বরই গ্রায়, সমস্ত উচ্চ 



নব্য ভারত | ( অষ্টন খণ্ড, প্রথম সংখ্যা | 
পারা 

পপি ৮ পিক 

লোক । তারপর ভারত কেবল যে 

পরাধীন, এমত নছে। বিভক্ত লম্বোদর 

গজানন পুঞ্জকে বক্ষে ধারণ করিয়! একরূপ 

অধকারীশৃন্য হইয়া দীাড়াইয়াছে, আজ 

ইংয়েছের অধীনে আছে, অতঃপব রুস 

লই বার জন্য শালাইূেতছে; কিছুদিন রুসের 

পরিচর্্য। করেশে পর জার্খনি ফরাসী 

প্রভৃতি অপর!পর প্রতাখ্াশ্বিত জাতির ষে 

কিছুকাস আধিখভা নাকরিয়া ছাড়িবে, 

তাহার নিশ্চয়তা কি? যেজাতি এরূপ 

" কীরপহখ। নিরত, পরপদানত, তাহার 

ছানা জগন্থের ধণ্ম-লমীকরণ সম্ভবণীয় 

কি? 

মুলা, যীশু ও মহম্মদের জন্মদ/তা আরব 

তূরক্কও এক্ষণ ওঠগতপ্রাণ। 

ভাহ।র পকরুগ্র” নামে অভিহিত । রাজ্যের 

উত্তরের কথকাংশ কপ লইয়াছে, দক্ষিণ 

পশ্চিমের এক্ট। বৃহ, অংশ ইংরেজ প্রায় 

উদরস্থ করিয়াছে; 

“পের আলিকে লর্ড লিটন ন্ট করিল,আমরা 

তাহাকে প্রাণ ভরিয়া অভিনন্দন নিলা । 

কাল যদি শুভ্র বীর সমস্ত তুকুদ্ক গ্রথস করেন, 

তাহাতে অভিনন্দন দিব ন|কি? তুরস্কের 

এইরপ শাচনীয় দশ; চীন আম্মরক্ষণে 

লমর্থ হইলেও একট সন্ত্রস্ত শক্ত বলিয়া 

গণ্য হইতে পারে না। কা1র৭, কাল তাহার 

শরণাগত থিবকে বিনাপরাধে ইংরাজে 

মারিয়। খাইল, চীন চাহিয়াও দেখিল ন।। 

বৌদ্ধধন্্ম হিন্দুধর্মের অন্তর্গত; বৌদ্ধরা 
হিদ্দুসমাজের আচার ব্যবহারে হশ্তক্ষেপ 

করাতে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্ক ত হইয়া 

ছিচলন। ব্যবহারের দোষে ইংরেছের। 

আষেরিক| হইতে নিকাপিত হইয়াছিলেন, 

কিনব তাহ!তে ইংরেদ €& আেরিক[র ধর্ের 

॥ 

ইউবোপে 

বিনাদে।যে আমির; 

কোন বৈষমা ঘটে নাই, বরঞ্চ পময়ে সময়ে 

প্রগাঢ় বন্ধৃতা দৃঠ হইয়াছে, এজনা 
অনুমান করি, বৌদ্ধষের সহিত হিন্টুর 
মনোমালিন্য এখন নাই; তাহার! তীর্থ 

দর্শনে গয়ায় জানিয়। অনেক হিন্দুর নিকট 

যত্রপাইযা থাকে । তুরস্ক, পারসা, আক- 

গান, ইহারাও একধশ্মী, ইহাদিগেরও যথেই 

বন্ধুভা আছে। ছুটী প্রবল এসিয়া-বাসী 
জাতির একত্র সমাবেশ হইয়াছে । ইহা 

এপিয়ার পক্ষে একটী অতিশয় উদ্দ্বল ভাবী- 
শুভ চিহ্ন হইতে পারে, এজন) আমি কেবল 

দেশের ভাবনা ভাবিতে ইচ্ছা! করি; 
জামার দ্বদ্েশীয়দিগকেও আমি গললগ্রকৃত 

বাদে এই পথের পথিক হইতে অনুরোধ 

পপ না 

২ ৯৯ শশাশীিপাশি পাশা শশী িসাপীীশি শীত তি পা? 

কবি। 

মঙ্গাসমুদ্রের নিকট নর্দী সকল যেমন 

তুলা, ঈশ্বরের নিকটও নান। ধর্ম তদ্জরপ। 

এক বৃষ্টির জল কৃপে, সরোবরে ও নদীতে 

পড়িয়া কুপোদকাদি মানা প্রকার নাম 

(ধারণ কবে, কিন্ত.সেই জল যখন লৌরকবে 
পরিশুদ্ধ হইয়া বাতানভারে ভগ্গে গমন 

করে, তখন তাহার নাম-ভেদ ৫বষষ্য থাকে 

। নাঃ ধন্মও সেইরূপ শেনীবিশেষকে আশ্রয় 
| করিয়। নান।বিধ নাম গ্রহণ কবিয়া থাকে, 

কিন্তু পরিশুদ্ধ হইলে তাহারগ নাম-পার্থক্য 
ূ থাকে না, স্থুতরাং কোন ধন্মের দোষ-সংহ- 

রের যে আবশ্যক হইয়াছে, ইহা! আমি 

বিশ্বান করি না; অ।বশযক হইয়!ছে, ব্যক্তি- 

| দিগের আম্ম-সংঙ্গারের । আমি ইহ। ভাব: 

গত আছি যে, ধর্শভেদ হইতে সৌহার্দের 

বাধ! জন্মিয়াছে, অপরাধী শ্বধন্শীকে লোকে 
ষেরূপ বাগ্রতার সহিত সাহায্য করিতে 

অগ্রপর হইয়াছে, নির্দোষ বিধন্মাকে সেরূপ 

করে নাই, কিন্ধ ইহ] নিশ্চয়ই ব্ক্তিদিগের 

ূ 
ৃ 
| 
ূ 

1 
& 
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স্বভাবের দোষ) ধম্মের দোষ নহে । কারণ 

অপরাধীর সাহাধ্য করিতে কোন ধন্দের 

অনুমতি নাই। ৪ 

কিন্তু ব্জিদিগের সংস্কার সাধন করা । 

সহজ ব্যাপার নহে, এজবা মহাক্মা রাম- 

মোহন রায় জগতের ধশ্শ নকলের লন্ধি- 

স্থান অবলম্বন করিয়। ক্রাহ্মধন্ৰ্নের অবতারণা 

করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার পূর্বে মহাস্মা 

নানক চৈতন্যও ঠিক সেই উদ্দেশ্য শিখ ও 

বৈষ্ণব ধশ্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । বৈজ্ঞব 

ও শিখের উন্নতি এখন রুদ্ধ হইয়া পড়িম্নাছে। 

" ধর্ের ইতিহাসে ইহা একটী অথগুনীয় 

সত্য যে, কোন ধন্বসংস্থাপকই একাকী 

সেই ধর্মের পূর্ণাবয়ব গঠন করিতে সমর্থ 

হন নাই। মার্ক, লুক, জন না আবিড় ত 

হইলে যীশুর নম কেহই শুনিতে পাইত' 

শা, আবুবেকের, ও ওমর প্রভৃতি না 

হইলে মহুশ্মদের নাম লোপ 

চৈতগ্য গরুগোবিনোর বংশ 

পরায় বদি তাহাপ্দিগের সদৃশ ধর্ম 
ভাবাপন্ন, মহাপুরুমের আবির্ভাব হইত, 

তাহ! হইলে তত্তত্ধশ্মের অধিকার নিশ্চয়ই 

প্রসারিত হইত ৷ ব্রাঙ্দধন্ম একরূপ সদ্যজাত 

ধর্ম, - এখনও উহার অঙ্গপ্রতাঙ্গাদি গঠিত 

হয় নাই, কি ভবিষ্যৎ উহার অদ্ৃষ্ঠে লিখিত 
' জাছে, তাহা! আমি অনুমান করিতে সাহস 

করিন।; কিন্ত ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, 

যি রামমোহন রায়ের শিষাদিগের মধ্ো 

উত্তরোত্তর কেশব বাবুর ন্যায় উপযুক্ত 

শিষ্যের আবির্ভাব হুয়, তাহা হইলে উহা 

বিস্তার লাভ করিতে পারিবে; কিন্তু যদি 

তাহা না হয়, তাহ! হইলে কালক্রমে 

উচ্নার শিখ বৈষ্ণবাদি শ্রেণীভুক্ত হওয়। 
কেহই নিবারণ করিতে পারিবেন ন|। 

ও 

পাইত। 

পর. 

০ প্কা৯- ১ ১ 

মুসলমান ধর্ম নিরশকারবাদের লীলা 

ভূমি, কিন্তু কোবণে সাকার কল্পনার 

দেবতার্দির কল্পন! 
আছে। ন্সুর৷ এরাকের ষ্টপঞ্চশন্তম শ্রোকে 

ৰ 

শাল ও ল্পইত: 

ৃ 
ূ | উক্ত হুইয়াছে,'গরমেশ্বর ৬ দিবসে স্বর্গলোক 

9৪ ভুলোক ন্যঞ্জন ক্লেয়াছেন ও তৎপরে 

সিংক্গাসনে বসিয়াছিলেন |” আবব এ 

শুর এরাকের ৪৮ শ্লোকে ভক্ত হইয়াছে 

ষে, “শ্বর্গ নরকের মধে প্রাকের (বিযোজক 

। ক্ষেত্র বাঁ প্রাচীরের) উপরে পুরুব লকল 

| আছেন, তাহার প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঠাই!র 

ৃ কর্খীচলারে চিনিবেন এব স্বর্গবাসের 

। যোগ্যপিগকে সলাম করিবেন |” এই 
পুরুন সকল অবশা দেবলোক। তার পর 

'জিবরিল” (স্বর্ণের কর্তা), ,*মেকাইল"? 

শস্যের কর্ভ।), “এছর[কিল” ( কেবা- 

' মত জাঁনাইব।ব জনা শরঙ্গহত্ত পুরুষ ), 

বদর” (ক্গলম্থলের কন), “মালাক"" 

(নরকেব কন্তা), ইহারাও -ফরেল্ড! কসথ1ঘ 

দেবতা। "'আজাজিল” শয়তান) বোধহয় হিচ্দু 

শাগ্থের অবিচ্যা। এতদিন মহম্মদ, ইব্রাহিম 

প্রভৃতি নবী ও অনেক পীর প্যাগন্থুরের 

৷ উল্লেখ আছে। 

হিন্দুশাগ্রে পাচ প্রকারের উপাশনা? 
নিকপিত আছে; মুসলমানর্দিগের ও 

৷ ঠিক সেইরূপ কাধ্য দেখিতে পাই, যথা ঃ_- 

(১) আঅভিগমন, অর্থাৎ দেবমলিরের 

মার্জন ও অন্থলেপন । মুসলমানের জুন্মর 

ঘর মার্জন ও অন্ুলেপন করিয়। থাকেন। 

(২) উপাদান- গন্ধপুষ্পাদি পূজোপ- 

করণের আয়োজন; মুসলমানেরা তুল, 
দুগ্ধ মিঠান্লাদির আয়োজন করিয়। থাকেন । 

। (৩) ইদ্যা-পূজ।- মন দ্বার 
ৃ অন্যান্য . ডপকরণের 

স্পন্প পা পাশাপাশি শীলা পিসি শীশশিশাশিটিশ পী শি তা 

' পুষ্প ও 



পমর্পণ | মুসলমানের। মন্ত্রথারা পূজোপ- 

করণ দমর্পণ করিয়া থাকেন। 

(৪) ন্বাধ্যায়-_শ্াম্বপাঠ , মুদলমানের। 

শান্রপাঠ করিয়। থাকেন । 

(৫) যোগ-দেবতানুসন্ধান; মুসল- 

মানেরা ঈশ্বরের অনুসদ্ধান করিয়া থাকেন । 

কোরাণ আগ্ে।পাস্ত পাঠ করিলে, 

মহল্গদের ঈশ্বব ভক্তি দেখিয়! ন। জার 

হয়,এবপ পাপাস্মাভৃতলে নাই; প্রত্যেক 

পৃষ্ঠায় তাহার অলীম দয়া ও অনন্ত শক্তির 

কর্পাসূদয়ের অত্তস্তলীর ভাঁষায় বর্ণিত হই- 

য়ছে পৃথিবীতে যদি কেহ ঈশ্বরকে জানতে 

পারিয়। থাকেন, তাহ। হইলে নিশ্চই 

মহম্মদ সেই পরম-সৌভাগ্যশালী মহা পুরুষ- 

দিগের একজন। যে আধ্য শান্ত শুক 

নারদাদি ভক্ত চুড়ামণিদিগেব গৌরব 

মালায় পরিপূর্ণ; নত মহম্মদেব নাম 

সেই শাস্ত্রে সন্নিবেশিত করিবাৰ উপযুক্ত । 

বৃহস্পত বলিয়!ছেন-- 

“কেবলং শান্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্য বিণির্ণয় 

যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্মহানি প্রক্জায়তে” 
এই পরিদৃষ্ঠমান জগৎ ঈশ্বরের 

জীবত গ্রন্থ! ইহার সহিত মিশাইর। 

শান্কে অধ্যরন করা কর্তব্য। বাকপাণি 

পাদ ও পাধু ও উপস্থ এই পাচটা মন্থষোর 
কশ্েন্রিয়। অর্থৎ ইহা ব্যতিরেকে মনুষ্য 

কম্ম করিতে পারে না, কন্তু ঈশ্বর ইহার 
অভ[বেও কম্ম করিতে সমর্থ । মথ! শ্রতি-_ 

“আপনি পাদ! জবনে! গৃহীতা, পশ্যত্য 

চস্কু স শৃণোত্য কর্ণঃ স বিশ্বং ব্ৰ্তি,নছি তস্য 

বেস্তা, তুমাহু রাজ্যঃ পুরুষ গ্রধাণম 1৮ 
আমরাও দেখি, তাশ্বার বু বিনাপদে 

মহীতলে ভ্রমণ করিতেছে , তাহাৰ মাধ্যা- 
কর্ষণ বিনাহস্তে ফল ফুল টানিয়! লইতেছে, 

জিপি পা স্ট 

ভকজগ্রবর 

নব্যভারত | 
৩০৯ সন পে ৮ ০০০০০ পাপা শাসন 

পাসে পাশাপাশি শশা পিপসপীশাশীি 

পাপী পপ পপ পপ পাপা ০ 

( অষ্টম খ€&, প্রথম সংখ্যা | 
সারা সপশীপ্ষাণ 

স্পা 

তাহ!র তাড়িত বিনাহক্ড্রে ভূমগ্লে সংবাদ 

মকল বিতবণ করিতেছে । তিনি অবশাই 

এ সকল নেন, কারণ আমর ইহাদিগের 

হাসবুদ্ধি অনুভব করিয়া থাকি, স্থতরাং 

ইহ*র! অন্য পদার্থ । তবে অপানি পাদেো।-- 

ইত্যার্দি কাহার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে? 

এঁ বায়ু, তেজ ও মাধ্যাকর্ণণের ব্যাপক বে 
শক্তি, সেই শক্তির সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, 

সেই শক্তিই ঈশ্বর । যিনি এ ক্ষুদ্র নকল 

কথাকে দৃঢ় ভাবে সম্বন্ধ রাখিশ্নাছেন, 

তিনিই -এই মহীতলকে ধারণ করিয়। 

র/খিয়াছেন এবং তিনিই এই সৌরজগতের 
নিয়স্তা ও অনন্তব্রক্গা্ডের বিধাতা । 

এক্ষণে কথ। হইতেছে, সেই শক্জির 

সকপকি? যদি ধরাতলে কেহ এই 

শক্ষির তত্ব সমাকৃন্ণে অনগত হইয়া 

থাকেন, তাহ] সে নিশ্চয়ই 
বর্তমান ম!নবজ|ভিব আদিপুরুষ মহর্ষিগণ ; 

হইলে 

আমদিগের পরম সৌভাঁগ্ের বিষয় 

এই যে, তাহার। আমাদিগের প্রতি মেস 

পরবশ হইয়। বেদ, শ্রুতি, স্বতি, তন্ত্র 

ও দর্শন]দি নান। শান্তর রাখিয়। গিয়াছেন ; 

অতএব আমরা তাহাদিগের শাস্ত্রেই 

শক্তিতত্ব জন্বেষণ করিব । 

শ্রুতি বলেন-- এ 

একে দেব সর্বতূতেষু গুঢ়ঃ, সর্বব্যা পী, সর্ব". 
ভূতান্তরাস্ব। 

সর্বভূতাধিবাসঃ, সাক্ষীচেতঃ, 

কেবলোনিগু ণশ্চ । 

সকলের আদিবীজ তিনি, বিনি সর্বতৃতে 
গুঢভাবে অবস্থিত ও সর্বব্যাপী, করের 

অধ্যক্ষ, চিত্তের সাক্ষী অথচ নিগুণ। 
এই আদিবীজকেই অন্যানা শাস্ত্রে" 

ত্রিগুণাতীত নিল্লিপ্ত কুটস্থ চৈতন্য বলিয়। 

কম্মাধ্যক্ষ। 
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নির্দেশ করিয়াছেন; ইহার শ্বরূপ চিস্তার | ব্রন্দ; নিগুণ ব্রঙ্গের যখন উপাসন। হয় 

অতীত, মনের অকল্পনীয়); ইনিই সেই | না, তখন সগুণ ব্দগই জামাদিগের উপাস্য 

বেদোক্ত তুরীয়াতীত ত্রদ্দ) শ্রুতিতে | ঈশ্বর । আমরা জগতে (মাধ্যাকর্ষণে, 

খাহার সন্বদ্ধে “যতঃ বাচঃ নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য | তাড়িতে ও অন্যানা পদার্থে) যত প্রকার 

মনস1 সহ' উক্ত হুইয়াঞ্কে, ইলিই ঘেই | শক্তি দেখিতে পাই, সে সমুদয়ই গৌণভাবে 

নি ব্রহ্ম । | দেই নিগণ ক্রক্ষান্ম্ক কিন্ত সুখ্যভাবে 

ধধিরা এই নিগুণ ব্রক্ষকে উপাপনার ূ প্রকৃতি প্ুরুষাশ্রিত। নিগুণ বর্গ যখন 

অবিষয় বলিয়! নির্ধীরিত করিয়াছেন। মামাদিগের ছুবধিগমা, তখন এই জগঙ্ডের 

ধাহারা যোগ শাস্ত্রোক্ত সংদমী নিবিকল্প | অব্যবহিত কারণ স্বরপগ প্রকৃতি পুরুষরূগী 
পমাধির অধিকারী, ত।হাথাই তাহার সন্ব।; ঈশরকে (নাল্লাকে ব। গভকে) উপাসন। করা 
অন্থভব করিতে পাবেন । বাতিবেক্কে আমাদিগের গভাস্তর *লাই 1 ্ 

"ম্মই নিও ব্রন্গের ছুট ভাব আছে, | এই সমঘ্বিত প্রকৃতি পুরুমই খ্েদে "আত্মা" 
(১) পুরুষভাব; (২) প্রক্বতিভাব । এই প্রক্ষ । শান্দে অভিহিত হইয়ারছন । তাহাকে কিঃ 
তিকেই বেদান্তে পরমাণু ও গাভঞ্জলে মান্না | প্রকারে লাভ করা যায়, তৎসম্বদ্ধে কঠেপ, 
ঘলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রকৃতি ; ন্ষিদে উক্ত হইয়াছে । | 
হইতে সন্ত, রজঃ, তম, এই ত্রিসুণের উত্পঞ্ডি "নায়মাস্মা প্রবচনেন লভ্যোঁঃ ন মেধয়! 
হয়; এবং প্রকৃতি পুরুষ এই উভষের যুক্- | ন বহুনা! শ্রেন ; যমেবৈষ বৃুতে তেও 
ক্রয়ায় এই ব্রন্দাণ্ড হইয়াছে । প্রকৃতি লভ্যন্তনৈয আম্মা বুুতে তনুঙ্গাং |” 

গুণের আশ্রয়, স্কৃতরাং সঞ্তণ,; পুক্রয্ | ৃ 

প্রকৃতির সহিত জড়িত, স্লুতবাং গণ, কিন্ঠ ৰ 
আশ্রয় দোষে সগুডণ বলিয়া নিজে দণ্ডণ; 

মহে। গীতায় মহধি বান বলিয়াছেন ১--- 

"প্রক্কৃতিং পুরুষঞ্ধৈব বিন্ধ্যনাদি উভাবপি 

বিকারাংশ্ঠ গুণাশ্চৈব বিদ্ধ প্রকৃত সমতবান।'। 

পপপ্প্পাপাশা পাপী 

অর্থাৎ প্রবচন, মেধ! বা শ্রুতি ছারা তা্ছাকে 
লাভ কব যায় না, যে তাহার প্রাধী হয়,* 
তাহারই নিকটে তিমি স্বীয় রূপ প্রকাশ 

কবেন্। 

অভঞব এক্ষণ কথ! হইতেছে এই, 

অমাদ্রিগের প্রর্থ হইতে হইবে ঝি 

প্রকারে? সেই প্রকৃতি পুরুষ সমন্বিত 

ব্রন্থ অবশ্যই নিরাকার) আমি শবে 

কখনই আমার এ দেহ নহে। যখন জন্মের 

মুগ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, 

“দ্ধ, সুপর্ণ। সধু্জ। মখায়!, সমান বৃক্ষং পরি” 

ঘন্বথ জাতে তয়োরন্য; পিগ্ললংস্বঘ্যশ্নননন্যে। 

অভিচাকশীতি।' পূর্বে এ দেই আমার ছিল না, মৃত্যুর পরেও 
অর্থাৎ ন্নার পঞ্ষ যুক্ত দুটা এক বৃক্ষ আমার থাকবে না, তখন এই ত্দহ কদাচ 

আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তাহার একটা | আমি হইতে পারি না। আরও ইহা! দ্রষ্টবঃ 

পিপল অর্থাৎ কন্মজন্য কলঙোগ করেন, | যে, দশা ও দ্রঙ্টী কখন'৪ এক হইতে পারে 

অন্যটী নিরখন থাকিয়া কেবল দর্শন মাত্র | না । আমার এই হস্ত আমি দেখিতেছি 8 
"করেন। । দেখিতেছে ষে সে কখনও হস্ত হইতে পারে 

গুকৃতি পুকুষায্মক অঙ্গ অরশ)ই সণ না, অতএব যে দেখিতেছে সেই আমি 
শীত 



নব্যভাঁরত | ( অফম খণ্ড) প্রথম সংখ্যা । তি 
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অথ্থৎ জীবাম্ম! । পুকষপগ্রকৃতি পরপ | কা, অগ্রি, বিষ্ঠা, গাবর, গুল্ম, জীব, 

আত্মাকে এই জীবাস্ব।ব জানিতে হইবে । | লতাদি,সকলই হইতে পানে, কিন্ত এই-সমন্ত 
বিস্ত নিরাকার আপাকে আমি কি গ্রকরে | বস্ত অবলঘ্বন করিতে হলে দেখা যায় 

জানিব ? 

এ বিষয় চিভ্তখ করিবান গর এচবার 

জীবাতার জঞংনের ঈন। সকণ পদ্ালেনা 

করা আবশ্যক । ইহা আমর। গ্রত্াক্ষ দেখি- 

তেছি যে, মনের বে 

সেই জ্ঞান আছেঁ। কিন্ত মনেৰ সমস্ত 

জ্ঞানই এই শরীরের দ্বারা লন । যাহ | শখীর 

দেখার টাই শুনায় নাই, জানায় ন।ই, মন 

তাহা জানে না, লুতবাং জীবাম্মার বর্তমান 

জ্ঞান সকলই *সাঁকার-ল, কিন্ত জ্ঞান যত 

সকলই নিরাকার, প্রতিপাদ্দিত । 

হইতেছে ষে নিরাকার জীবাম্ম। নিদ'কার 

জ্ঞান লাভ করিয়াছে সাকব দেহের ঘ'ক।| 

আবাঁর দ্রেখা যাউক, নিরাঁক!ন জাস্ম- 

জ্ঞান ভিন্ন জীবাআ্া অন্য কোন নির[|কারের 

আকাঙ্ক্ষা! করিয়া থকে কি ন| এবং যদি 

বিয়া থাকে. তবে তাহা! ল!ভ করিস থকে | 

ক্সলীসে তেখা যাই- 

স্ঠগী, অ্্লাদ, 

পকার শ্রাকাব দ্রব্যের | 

আক'জ্জ! করিযা থকে এবং তাহ! লাভ 

করে তত্তৎগুণের আধার স্বরূপ দকোব গর, 

অতএব নিরাক!র আন্তজ্ঞান তদপপে!গী 

সাকার ব্যতিরেকে ল[ভ 

এক্ষণ কথ। হইতেছে, 

উপযেগী সাকার কি? 

গ্রুকতি পুরুষরূপী এবং বিশ্বব্রক্মাও 

এই প্রকাণ্ড ব্রন্মাণ্ড কি প্রকাধে 

লম্বন কর! ম্বাইতে পারে? 

লঙ্বীযর় হইতেছে ইহার 

অংশ । সেই অংশ মুত্তিক।, 

গন আছে, জীব ৪ 

ভঙএেব 

স্বর, 

এ বি 

সং ্১102 1 ঃ 

হইতে পাবে এ7 

ভানু 

আন্মজ্ছানত 

1; 

অব- 

স*রা. অব- 

কোন একট। 

শোন ডর । 

র 

ৰ 

ৰ 

শা শাঁাীশশীসীীসিপপেসী। 

পপ? পপ সিসি ৮০ শা শশী শি শীশি 7 শী পিপি 

সপ শী শিট শা শশিশশীশী শিট রিকি ০ 

যে, ইহার মপ্যে কতকগুলি বিভত্রসাম্মক 

দাহকরী, ক্ষণঞ্ঈয়শল, বিক'তগবণ, 

সুতরাং যেসকল দ্রব্য এ প্রকাঁবের দোমা- 

শ্রিত,। তাহা অবশ্যই বর্জনীয় । এ সকল 

বাদ দিলে রহিল মৃত্তিকা, ধাতু, প্রস্তর 

৪ মারবান কাষ্উ নকল । আশ্বালাফন গৃহ 

স্ত্রের চতুর্দশ অধ্যায়ের তৃতীয় সুজে পদ্য 

দ্রব্যের এই সকশ ও নির্দেশ করিয়|ছেন, 

“দারুজা কামদা; 

প্রদা। রাজতা স্বর্গদাঁ। তাশ্রময়ী আয়ু, 

বদ্ধিনী; কাস আগপদ্ন্্রী, পৈতলি 

শত্রুন।শিনী ; শৈলানর্বভৌগপ্রদা , স্কাটিবী 

দিগ্ীড়া। ্রপুধী মহভোগ গ্রদা । 

পুর্তি বা প্রতিমা বশিলে দ্রবা বুদ্নতে 

ইবে, “নই দ্র পিও১ বর্তল বা দেহা- 
হা হঞ্যাতে কোন ইর বিশেষ 

ভবাহন বিসক্জন সন্গন্ধে কেস 

আপত্তি উখাপিত করিয়াছেন, 

বলেন “সব্বব্যাপী ঈশ্বরকে 
বার আহ্বান কেন?" ইহ্বার উত্তরে এই 

ল| যাইতে পরে যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে দুইটী 

ক্তি আছে, ইহাব কোনটীকেই কেহ মিথ্য 
নি 

লি সি খে রর নে 

€ ৯ কহ 
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4 রং 

এম লে নত, প!লেন ন। 

(-) সর্বীং খন্িদং ম্দ 

(") যতং ইমানি ভূতানি যায়স্তে 
মন দ্বিতীয়টী উক্ত হয়, তখন ভূত 

হইতে তাহাকে পুথক্ ভাব! হয়; ইচ্ছা! 
করিলে তিনি মে পৃথক, হইতে পারেন না, 
ইহা কে ব'লতে পারে? শ্তর।ং সেই পৃথক 
স্থলে আবাহন দুষনীয় হইতে পারে না।* 

ধাতু, প্রস্তর | স্থিরহব মন্তির প্রতি আব'হন বিদর্ন 

সৌবর্ণা ভ্তি মুত্তি- 



বৈশাখ, ১২ ৭1) ৬ 

নিষিদ্ধ, একবার আবাহুন করা 

হইয়ছে। 

ধর্ম সাধনের যে প্রবল বাধা কিঃ তাহা 

আজ কালকার লে'কের জানিবার স্থুবিধা 

নাই, কারণ ধর্ম '.+৭ €ুলাকের ওঠাগ্রে 

কিশ্ব। লেখনীর উপান্তে অবস্থিত ; শিদ্দোন 

কারণ 

বঞ্ত তাদিতে কিম্ব। নির্দোষ প্রবন্ধ লিখতে, 
চু 

পারিলেই ধঙ্বোপদেই্। ও ধান্মিক বাণয়া 

পহিিচিত হওয়া যায়, কোন অনুষ্টানে আব- 

শযক করে না । এজন্য ধম্ম সাধনের বাধ। 

আানিবার কোন উপায় নাই, কিন্ত ধশ্মের বর্ণ 

পরিচয় ঘিনি .ভ্যাস করিয়াছেন, তিনি ৪ 

ইহা অঙ্গীকার করিতে পারিবেন না যে,স্ুদুঢ় 

ধশ্ম বিশ্ব(স লাঁভকরা একটী অতিশয় ছুঝাহ 
বা।পার। 

কাল যে ঘের নাস্তিক হইবেন না, 

আজ যিনি ঘোব আস্তিক তিনি 

ইহার 

নিশ্চয়তা কোথাও খজিয়া পঃ€য়া যায়না। 
গ্রবলতব তাকিকের পাল « 

মনের বিচারে নিজে পারবহিত হওয়|ও 

কিছুই কআআশ্চয্ের বিষয় নহে । এই 

প্রকারের মত বিপধ্যয়ের শঙ্কট পিতামহেরা ও 

অবশ্যই অনুভব করিয়।ছিলেন, 

নিশ্চয়ই এই রকমের পধ্যাঘ শিবাবণের 

নিলি সাধনার -নাপান স্বরূপ কয় কাণ্ডের 

নির্দেশ কিয়াছেণ। 

তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে “সাধক|ন 

থায় ব্রন্মণে। রূপ কল্্রণ।” অথ।ৎ, 

|ৎ ঠিত। 

[াধক- 

পড়িয়া! পংববর্িত 

হইতে সচবাচর দেখা যায়, ইহা] টানার ] 

| 

1 

' কেশোপনিষদে 

এবং 

তে তিনি এ পর্য্যস্ত মানব জাতিকে 

কুতার্থ করিষাছেন, তন্ত্র তাহার শতাংশের 

একাংশও বর্ণনা করিতে পারে নাই? 

এক্ষণ৪ ভক্তের দ্বপ্নযোগে কত সুষ্তি 
দেখিয়। থাকেন, তাহ। ভুমি আমি মিথ্যা 
বলিলে ভল্ত শুনিবে কেন? 

উপাসনা সাকারের আবশ্যক অস্বীকার 

কব। অশিশর সহজ ব্য।পার, কিন্ত যে খবর 
বক্ধ নিরূপখের পরাৰগ্ঞ্| করিসাছিকত 8, 
রঙ্দেব শিনাক।র নিগুথ ভা” 
ধী্ভন কি ছেন, তাগাদা 10 ৪২৯০, 
কারোপাসনার ব্যবস্থ। দিলেন, ভঙ্গ ৮৯7 

করিষা দেখা উচিত। বেদ পাকারবাদ 
ন্রাকাববাদ, ছুইই আছে। 

ধণ্থেন মংহিতার দশম মগুলের অইমাঁইকে 

“দুর্দেঘু বিষম ঘোরে, সংগ্রামে বিপুসন্কটে 
অগ্রিচেব নিপা দুগ্রহ নিবারণ 

পিছ বিষেযু হাং সংগ্রামে বনেষুচ 

মাহি প্রপদাস্তে তেষাঙৎযে অ 

ভেদ, 

অভয়ংবুক্ু 5 

যক্ুর্দ্মেদে শিব জন্বিকার উল্লেখ আছে * 

“উম|হৈমবতী", মুগুকোপ 
শিষদে “কালী করালী" টকবলাপনিষদে 

“উমাসহায়ং পরমেশ্বরং গ্রভুং", তৈত্তিরীয় 
আরণ্যক“উমাপতয়েআদ্স গ্রবোধোপনিষদে 

দিগের হিতের নিমিত্ত ত্রহ্ম নিজেই রাগ, 

পরিগ্র্ন করিয়াছেন। পৃথিবীর লোকে 

হিন্দুর ছত্রিশ কোটি দেবতা শুনিয়া হাসে, 
কিন্ত গ্রতাহ আমরা চক্ষু সমীপে ব্রন্ষের যে 

কোটি কোটি বিকাশ-স্বরূপ মূর্তি দেখিতেছি, 

দৃখিয়। কেহ হাসে না। গে 

চি শি সপ পেশী ০ উস লি 

'শারায়ণায় 

বিশুদ্ধ 

বান্মভত্বজ্ঞ! 

মতেব 

বিবের পড়িতে হয়, সময় মময পথ 

অন্ধকারে ফাতড়াটতে হন । 

শঙ্খচক্গদাপহধরা” আছে । 

তান্মামহের আদ ও হিন্দুমতের 

নে তুল্য প্দবস্থ কিন্ত ব্রাহ্ম 

ব্র্মছে গুগ্গু 

হাব!চয়! 

কিন্ত হিন্দুকে 

ঘে পথে যাইতে হইবে, তাহা শাস্ত্রে হিদিই 

আছে, সে পথ বহু সাঁধুজন পৃষ্ঠ পর্থে পদে 

সধনগতথ জনেক 

 উপদেশপূর্ণ প্রশস্ত রাজপথ । অন্য ধঙ্গীৰও , 
বস সপথ অবলম্বনের কোন বাধা নাই । 



জি 

* চৈতন্য ভাগবতঃ চৈতন্য মগ ও 

রক্জাকর গ্রন্থে যেবপ বিত আছ, চৈভন্য- 

২ 
পি ০০ চস লা বিপপ 

হিন্দুধর্্ ভিন্ন অন্য নকল ধশ্মের অবলঙ্বী- 

দ্িগের মানুষ কুললইয। [নিজ লইবার 

রীতি আছে ; নিউটেক্যামে টব মেষ্টমীথুব 
ভইা্শ অধ্যায়ের ৩য় প্যারায় জনসাধা- 

রণ্কে ব্যাপটাইন হইবার উপদেশ আছেঃ 

জার বলা হইয়াছে, ভদ্ধাভিরেকে মুক্তি গাই । 

সর] আলে। এমরাণের ৮৭ শ্লোকে উক্ত 

ক্ইয়াছে “যে ব্যক্তি এছলাম ধর্ম ভিন্ন 

অন্য ধন্্থ অন্বেষণ করে, তাহাব সেই ধর্ম 

গ্ঁহীত হইবে না, সে পরলোকে ক্ষতি গ্রন্ত- 

দিগেঠ একজন |” হিন্দুশান্ত্রে এগ "কান 

উত্তি দেখিত্বে পাই না; হিন্দু সমাদেরও 

ন্য ধর্শকে প্রবেশ করাইবার প্রশস্ত 

পথ বাই। হিন্দুর ইহাই ইচ্ছা যে, মুসল- 

যান উত্তম মুসলমান হন, শ্রী্টান উত্তম শ্রীষটান 

হন, হিন্ু উত্তম হিন্দুতন। এ সগন্ধে 
হবি ব্যাস গীতার বলিয়াছেন __ 

খশ্রেয়ান শ্বধর্খো বিগুণঃ পরধন্ম|ৎ শ্বানুটতাঁৎ এ 

“ম্বভাব নিয়তং বর্ম কুর্বনা-প্লা1তি কিথিষং 

«  ঝুন্থু বলিয়ছেন, 

*“যেনাস্য পিতরে!'জাত। শেন জাজ পিতামহা 

ভেন যায়াৎ্ লতাংম'গ২ তেনগন্ছন্নাবমাতি 1" 

অর্থাৎ পিহ পিতামহগণ ঘষে পথে গমন 

নব্যভারত | (অষ্টম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা । 
০
 

শম্পার 

ভাগী হয় না। শ্বধশ্ম ত্যাগ দার] স্বজনের 
মনন্তাপ সংঘটন করিবার বিশেষ কোন 
আবশাক দেখা যায় মা। বাস 
বলেন, +- 

“সহদং কর্ম কোন্তেয় সদোসধপি ন তাজেছ 

সর্দারভাহি দোষেণ ধূমেনাগি টিরাবৃতঃ।৮ 
মানুষ লইয়া টানাঠানি করাট? নিশ্চয়ই 

এবিষয়ে 

কলুষিত কালের লক্ষণ; এক্ষণ নিজে 
বুবিবার অপেক্ষ। অন্যকে বুঝাইবার 
আাঁবশাক অতান্ত বুদ্ধি পাইঈয়াছে। 

নিজের মুক্জিলাঁভ হষ্টয়। গিয়াছে, এক্ষণ যেন 
কেবল অন্কে মুক্ত করিতে পারিলেই 
কাধ্য সমাধা পাদরীদিগের উদ্দেশ 
এই কি? না, ইহার নাম রাজনৈতিক- 
ম্মেত্রের সহিত . ধর্ম্ক্ষেত্রের একীকরণ ! 
ঈশ্বর লঈয়া মুন্ধ হইলে যাহারা নান সংখ্যক, 

তাহারা পবাস্ত হইয়া নিরীশ্বর হয়! যাইবে, 
ভয় নয় ত? কেমন করিয়। জ্ঞানবান্ 

লোকেরা এরুপ কাষোর অন্গমোদন করেন, 

তাহা আমব| বুঝিনা ; আমরা উত্তম ন্বধর্্ম 

নিরত লেক এেখিলেই আননিত হইতে 
ইচ্ছা করি এবং ধশ্মবিবোধ একেবারে 
পরিত্যাগ কবিয়া সকলে একম্বরে বলিত্তে 

হয, 

করিয়াছেন, সে পথে গেলে কেহ দোষ চাই) “ সহ্যং পবরং পান্হি।'। 

ত)গক্ষেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় । 
চাডোািরিরযান্িনি রর 

চৈতন্যচরিত টঠ্চতন্যধন্। (৩৪শ) 
( সন্যামান্তে ) 

ই পরিচ্ছেদের লিখিত বিবরণ বৈষ্ণব 

গ্রন্থকারদিগের মধ্যে মতত্ছে দৃট হয়| 

ভক্তি- 

চপ্সিতাপ্ত ও চৈতন্যচন্দ্রোদ্য় নাটকের বৃত্তান্ত 
তাহা অশেক্ষা! কিছু বিভিন্ন। আমর! 
গ্রথমোক্ত গ্রস্থকারদিগের অন্ুবর্তাী হইয়। 
বক্তব্য বিষয় বলিয়া! পরে শেষোক্ত গ্রন্থ 
দঘয়েব মত ব্যক্ত করিব । 



বৈশাখ, ১২৯৭1) 

সন্নাপেব নিশ। প্রেমানন্দে অতিবাহিত 

হইল। গৌরেব প্রেমতরঙ্গে পল্ডিয়া কঠোর 

বৈরাগী ভারতী গোসাই৪ নাকি কাদিয়। 

বিভোর হইলেন; 

কোথায় পড়িয়া রহিল; 'গুরু শিষ্যে হাত 

ধরাধরি করিয়া], কখন কোলাকুলি করিয়। 

নাচিয়! কষ্ণানন্দে বিভোর হইলেন। শীত | 

কালের দীর্ধধামিনী কোন দিক দিয়া 

পোহাইয়! গেল, কেহ টের পাইলেন না। 

রজনী প্রভাতে শ্রীবুষ্চৈতন্য চন্দরশেখর 

আচার্ধারত্বের পাদবন্দনা করিয়া বলিলেন, | 

"পিতঃ আপনি নবদ্ধীপে গমন করুন; 

ভামার শোঁক-বিহ্বলা জননী ও প্রাণের 

বন্ধুবর্গকে আমার সন্নাসের কথা বলিয়া 

বলিবেন, "যে যদিও কর্তব্যপালন জন্য আমি 

বনগমন করিতেছি, তথাচ তাহাদের 

অন্তর হইতে আমি কখনই দূরে থাকিতে 

পারিব না। আর আপণি, আমার পিতা 

যখন স্মরণ করবেন, আমাব দেখ। পাই- 

বেন।” আচার্ধযরত্বাদদি শোকবিহ্বলচিত্তে : 

কাদিতে কাদিতে নবদ্বীপ অভিমুখে যাত্র। 

করিলেন এবং দিবাৰসান মময়ে শচীগৃহে 

উপনীত হইয়া বৈষ্বমণওলী সমক্ষে সর্ববকথা 

খুলিয়া! বলিলেন । গৌরের গমন হইতে 
এই তিন দ্দিন পর্যাস্ত নবদ্বীপ-নগর বিষাদ 

' খাম" হইয়াছে । ভক্তমণ্ডলী মুতকল্প শচী 

মাতা ও বিঞুপ্রিয়াকে বেন করিয়া 
বষিয়া গৌরগুণকীর্ভন কারয়া কতই; 
কাদিতেছেন। মা শচীদেবী ও বিষুঃপ্রিয়। 
অচেতন হুইয়! ভূমিতে পড়িয়া আছেন, 
প্রভাত সময়ে গৌর ষ/ইবার সময় বাড়ীর 
অবস্থা যেরূপ ছিল, সেইরূপ সকল বানি 
হইয়! পড়িয়া আছে, তিন দিন পর্য্যস্ত 
কেহ জলবিন্দু স্পর্শ করেন নাই। এক্ষণে 

চৈতন্যচরিত ও তৈচন্য ধর্ম । (৩৪শ) 
৬. সর পপর 

তাহার দণ্ড কুমগ্ডলু 

সপ পাপা 

ূ আচধ্যরত্রের কথায় তাহাদের শোকাঁদেগ 

ূ শতগুণ বৃদ্ধি হইল এবং নানাভাবে নকলে 

ডি করিতে লাগিলেন । অদ্বৈত প্রধুণ 
ভন্তগণ শোকে আল্মঙ্ারা হইয়া জীপনাস্ত 

| করিতে কৃতপন্ল্ল হইলেন। পরক্ষণেই 
। 

| প্রভায্দই হইলেন যে আন্বহত্যারূপ 

পন্ন কলিম হবেনা । অল্প সময় মধ্যেই 

গৌরের সঙ্কে পুনমিলুন হইবে । তখন 

হার! আপনাদের জী'ষণ প্রতিজ্ঞা হঈতে 
সিপগ হইলেন। এইন্সপে বিষাদের 
] 

ৰ 
| 

| 
| 

ৃ 
| খ 

র 

| 

রং 

নবদ্বীপের . আকাশ" 'ছাইয়। 

ফজিল | ছুইখ বিষাদে মগ্ন“ হইয়া ভক্ত" 

মগুলী কালের র কুটিল গতির 'দিকে চাছির। 

থাকিলেন। 

এ দিকে অ'চার্যরহক্ষে বিদায় দিয়। 

শীকুষ্ণচৈতন্য বনগমনে উদ্াত হইলেন। 

ভারতী গোস্বামী গোৌবেব প্রেমমন্ত্র এতই 

মুগ্ধ হইয়াছিলেন ষে, তাহার গমনোদ্যোগ 

দেখিয়। বলিলেন “আমিও তোমার সঙ্গে 

একাকী থাকিয়া কি' 

তোমার সঙ্গে সংকীর্তনানন্দে 

সুখে দিন কাটিয়া যাইবে । প্রেমানন্দের 

কণ! পাইলে আর শুস্ক জ্ঞান যোগ ভাল 

লাগেনা” গৌবচন্দ্র অনুমতি দিলে 
। অগ্রে ভারতী মধ্যে নূতন সন্নামী, পশ্চাতে 

নিত্যানন্দ মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ পশ্চিমা- 

য'ইব। 

| করিব? 

এখ।নে 

ভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । গৌর 
ওখন নবজীবনের নবভাবে বিভোর । 

যেমন পিঞ্জর হইতে 

বাহির হইতে পারিলে প্রমুক্ত আকাশৈ 
নখপূর্ণ উত্স|হে বিচরণ করিতে থাকে, 

তেমনি সংসার পিঞ্রর কাটিয়া গৌর- 

পাখী আজ ব্রহ্মার শ্ুপ্রশস্ত পথে 

ণ 
| 

| 
] 

| 
1 

| 
1 

ৃ 

পিঞ্জরাবন্ধ পাখী 

। বাহির হইয়াছেন, সংকীর্ণতার নীচ সীম! 



শ. পশলা 
পপ ০ +-৯প এসি ৮ এসপি 

আঙ্গ ত্বাঙ্তার পশ্চাতে পঞ্ডিয়! বহিয়াছে, 

গ্রাণে অসীম অনভ্ে্ঘে ছায। পড়িমাছে, 

প্রেমের জলন্ত অনল ধকৃ ধকৃ করিয়! 

জলিয়া ভউঠিগাছে, এবং এত দিনে প্রাণ 

নাথের সেবায় আম্মোৎসর্গ করিতে 

পারিবেন বলিয়া আনন্দমাগরে _ বুক 

ভাঁসিয়! যাইকেছে, গৌর ঁন্হ বি উ উজ 

জাগবতের শিয়োজ্ঞ শ্লোক পুনঃ পুনঃ 

আবৃত্তি করিতে লাগালেন ;- 

এতাং সমাস্থায় পরাস্্রলিষ্ঠ। 

মধ্যাসিতাং পুর্বা তমৈ মহত্তিঃ 

অঞ্চন্থঠিষ্যামি ছুরস্তপাবং 

তঙ্ে। মুবুন্দ।ং দ্রিনেষেবখৈব |” 

পূর্বতন মহাম্ার্দিগের অবলম্ষিত পব্মাম্ম 

নিষ্ঠা আশ্রয় ক'বয়। মুকুন্দ চবণ যেব| দ্বার। 

আমি ছুম্তর অদ্বকাব উত্তীর্ণ হইব ।৮ 

ভতৃগণ ! শংস।ব মোহ উত্তীর্ণ 

হইলে পূর্বতন মহধির্দগের অবণন্থিত 
পরমাত্ম নিষ্ঠ|ই সার। পরমাস্্ীতে নিষ্ঠ। 

স্থাপিত নাহইলে তাহার চবণ সবার 

অধিকার জন্মে না। অতএব তোমর] 
এখন অন্থদতি কর, আমি নিভৃতে সাইয়। 

পরমাম্মণিষ্| অভ্যাস কার । “এই বলিয়] 
অনুরাগ ভরে গৌরচন্দ্র দৌড়িতে আরম 
করিলেন। বন্ধুগ49 তাহ|র দঙ্গে ছুটিয়! 
চলিলেন। এদিকে অপরূপ মুবতি নূতন 
নন্নসী দেখিয়। নগরের বহু সংখ্যক নর নারী 
তাহাদের অন্ুগমন করিতে লগিলেন এবং 

গৌরের তৎ্কালের জলস্ত টব্রাগ্য ও প্রেম 
অবলোকন করিয়। তাহার মাক! পহীব কথা 

সমর করিয়া! কত রূপ বিলাপ করিতে 

হইতে 

লাগিলেন; গৌরচন্ত্র তাহাদিগকে লক্ষ্য 
করিয়া অতি মধুর ভাবে নিশ্নলিথিত 

উপকদ্ু দ্বিলেগ । 

পপ পা প্পিশিশীশাপিশাশিশীপশাশীিশশীস্পীসশী আপি পপ পাশাপাশি শী পাশপাশি শি তি পিপি শিশির 

০০০০০ , ্   শ ্সটসি টস্ 

যাইতে ল'গিলেন। 

শাশীশ শশা পল পপ পপ পাপা পাশ পস্প শিপ পপ 

চে 

পাপ টিটি 

এ ০০ িশাপিশী শী শিপ পিসী পপি? ও পাপা শিপাপ 

নব্ভারত 1 ( অষম খণ্ড, প্রথম সংখ) । 
এপস সপ জী শপ পি 

“ভাই সব! গৃহে প্রতিন্বিতত হইয়। 

ধর্থে মনোযোগ কর! কিন্ত 

। দেখো-যেন সংসারে আসক্ত হইও ন। 

পরবে কর্তবা জ্ঞানে শ্রীকুঞ্জের উদ্দেশে 

সকল ধর্ম সমারম্ত কর। অনুদিন হরি 

নাম সংকীর্তন কর এব কৃষ্ণ গত প্রাণ 

হ৪। আমি প্রার্থনা করি, শুকাদির ও 

ছুল্পভ প্রেম যেন তোমাদের লাভ হয়।” 

লোক সকল প্রেমনন্দে গদ গদ হইয়া 

কাঁদিতে কদিতে ফিরিয়া! চলিল। 

দেখিতে দেখিতে শ্রীকুঞ্চ চৈতন্য বন্ধুগণ 

রাঢ় ভূমিতে আমিয়। উত্তীর্ণ হইলেন। 

রাটদেশের উচ্চ ভূমি সকল পরম সুন্দর, 

স্বপ্রশন্ত গ্রস্তরেব চ!রিদিকে অশ্বখবৃক্ষরাজি 

সারি সবি শোভা পাইতেছে, গাঁভীগণ 

মহানন্দে বিচরণ করিতেছে দেখিয়া 

গৌরের বৃন্দাবন ভবাবেশ হইল এবং 

মন্্রতার দিত নুহ) করিতে লাগিলেন। 

মুকুন্দ গ্রভৃতি ভক্তগণ কীর্তন জুড়িয়। 

দিলেন । নচিতে নাঁচিতে প্রভু বলি- 

লেন, বক্রেশ্বর ঘষে বনে তপমা। করিভেছেন, 

অমি 'সইথানে সাইখা নিভৃতে কঙ্চনীম 

করিব। এই বলিয়া নবসন্নশাপী উদ্তাস্ত নৃত্য 

কীর্ভন করিতে করিতে পশ্চিম।ভিমুখে 

বেল অবসান হইল 

দেগিয়। ভক্তগণ তাহাকে লইয়া এক ব্রান্ম- 

ণেব বাড়ীতে আতিথ্য শ্বীকার করিলেন, 

এবং কিছু জলযোগান্বে সকলে গোৌরকে 
বেন করিয়। ব্রাহ্মণের বাহির বাড়ীতে শয়ন 

করিয়া থাকিলেন । রজনী তৃতীয় প্রহরের 

সময় নত্যানন্দ জাগরিত হইয়। দেখেন, 

গৌরচন্ত্র শয্যায় নাই। অত্যন্ত ব্যস্তমন। 

হইয়। তিনি আর আন সঙ্গীদিগকে জাগাই-* 

লেন সকলে এ৭- নশ্ত শমক্গ »ইয়া তাহার 
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পয জাপা | পিপি পপ পা 

অন্বেষণে বাহির হইলেন । গ্রামখানি তন্ন 

তর করিয়! খুজিয়! তাহারা প্রান্তর ভূমিতে 
গমন করিলে নৈশ নিম্তদ্ধতাভেদ করিয়। 

সুদূর হইতে বিলাপযুক্ত রোদনধ্বনি তাহ।- ূ 

দের কর্ণকুহুরে প্রবেশ করিল। শর্বা তত 

লুষ্পষ্ট না হইলেও তাহারা গৌর কগবিনি- 

গত বলিয়। তাহারা বুঝিতে পারিলেন এবং 

শব্বানুসারে গমন কবিয়া লক্ষাস্থানে উপস্থিত 

হইলেন ॥ প্রভাতীয় ক্ষীণালোকে ভক্তগণ 

দেখিতে পাইলেন, নির্জন প্রান্তর ভূমিতে 

বলিয়া সেই নবীন সন্ন্যাসী চক্ষের জলে বুক 

ভাঁসাইয়! “ক্কষ্জরে গ্রভূরে ওবে কৃত মোব 

বাপ” বলিয়া কাদিতেছেন, তাহাঁব গভীর 

বিলাপধ্ধনি নৈশ আকাশে প্রতিধ্বনিত 

হইয়। দ্রিক্মগ্ডল কীাপাইয়। তুলিতেছে ; এবং 

চৈতনাচরিত চৈতন্যধর্ম | (৩৪শ) 

| 

ূ 

ৃ 
ৃ 
॥ 

। 

সাক্ষাৎ বৈরাগ্য প্রতিমুর্জি ধরিয়া যেন তাঙ্চার 
রক্ষায় নিযুক্ত আছে। ভক্তগণ তাহার 

তদানীভ্তন শোকে বিষাদের ভাব দেখিয়। 

কীর্দিয়। ব্যাকুল হইলেন। মুকুন্দ অবসর 

বুঝিয়া মধুর কণ্ঠে সংকীর্ভন গাইতে আ'রস্ত 
করিলেন। রসময় হরিমাম শুনিবা মাত্র 

গোৌরের ভাব পরিবর্তন হইল । তিনি অমনি 

উঠিয়! নৃত্য করিতে আরম্ভ কবিলেন। এই 
রূপে গাইতে গাইতে, নাচিতে নাচিতে এই 

অপূর্ব তক্তগণ ক্রমাগত পশ্চিমাভিনুখে 

'ষাইতে লাগিলেন । হরি সংকীর্ভন কাহাকে 

বলে, তখন কেহ জানিত না। যে শ্রামের 

পথ দিধা যাইতে লাগিলেন, নরনারী সকল : 
শ.. পাশ শিশশাশি শশা পস্পাপাশশা্পি শাশ্পিশিিশিীশীশী শী শশী শি িিশীশিশশাতি তত 

অবাকৃ হইয়। তাহাদের ভাব গতিক দেখিতে | 

লাগিলেন এবং তাহাদের কথ! লইয়| গ্রঃমে 

গ্রামে কতই আন্দোলন চলিতে লাগিল । 

এই রূপে রাঢ় দেশ ধন্য করিয়। বিশ্বস্ত 

বক্রেশ্বরের আশ্রমাভিমুখে চলিতে লাগি- 

লেম। চারিক্রোশ মাত্র গথ পবশিই আছে, 

ৃ 
[ 
] 

| 

[ 
রঙ 

| 

| 

চুলের তান 

৷ হঠাৎ তাহার গতি ফিরিল। 

১৫ 

য|ইতেছিলেন 

পশ্চিমা ভিমুখে, হঠাৎ পূর্ব্বাস্য ক₹ইলেন। 

সঙ্গীগণ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর 

করিলেন, আমাকে মীলাচলে যাইতে হইবে; 

জগন্নাথ প্রভুর আদেশ হইয়াছে যে শীত 

নীলাচলে চল। ভভ্ভগণ তঞ্ছা শুনিয়। 

পরম ্ুখী হইলেন । পাঠক মহ।শসের স্মরণ 

থকিতে পাবে, যখন ইতি পুর্বে পুনের 

নন্নান গ্রহণের কথা ঞুনিয়। শচী মাত] 

গ্জ্ঞাস! কবিয়।ছিলেন নে, শন্নযামান্তে তিনি 

'কাথায় থাকিবেন। গৌর তথন ভনক্ীকে 

কিছু ঠিক করিয়। বলিতে পান্তেন নাই, এইট 

মর বলিয়াছিলেন যে, তিন যেখ!নেই 

থাকুন না কেন, জননীবে মধ্যে মধে] দেব? 

দিয় যাইবেন, বিশ্ববপের ন্যায় নিরদ্দেশ 

হইয়া] যাইবেন না। ভগবন্তক্ত মঙ্থাত্বাদিগের 

এই এক বিশেষ লক্ষণ দেখ! যায় যে, তাহার] 

চিরদিনই প্রিয়তমের শ্রীমুখের আজ্ঞ।র আজ্ঞা- 
কারী। সেই আজ্ঞা মরিতে হ্য, সেও 

ভাল, তথাচ পূথিবীর কথায় সহশ্র 

লাভ হইলেও তাহারা তাহ! মানিতে প্রশ্তত 

নহেন। এক মাত্র ভগবদাদেশেই তক্ত- 

চূড়ামণি প্রহ্লাদ জীবনাস্তকারী বিপদফেও 
গ্রাহ্য করেন নাই! মহর্ষি ঈশা বুক 
পাতিয়। ভ্রুশের আঘাত লইয়াছিলেন। 

আর তাহাতেই গৌরকে পথের ভিখারী 
করিল। যাহা! হউক, প্রত্যাদেশের অভ্রান্ত- 

বাণী আজ তাঁহার ভবিষ্যতের বাঁলস্থান যেই 

নির্ণয় করিয়] দিল, অমনি মত্ত মাতঙ্গের গতি 

ফিরিল। মেষ শিশুর গ্যায় আদগ্রের 

নির্দেশ|নুমাবে তিনি গঙ্গাতিমুখে "প্রতি 
নিবৃত্ত হইলেন। পথিমধ্যে গ্রামবাপীদিগেব 
কাহারও মুখে হরিনাম না! শুনিয়া গৌরের 
দয় বড় ব্যথিত হইল। তিনি বলিলেগ, 
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«এই কয়েকদিন যাবত এই দেশে বেড়াই- 

তেছি, কিন্তু হায় ! কাহারও মুখে একবার 
"কৃষ্ণ হেন নাম" শুনিতে পাইলাম না, কি 

পরিত।পের বিষয়” । এই ভাবে যাইতে 

য।ইতে গেরচন্দ্র সঙ্গী দিগকে পশ্চাতে ফে'লয়। 

কু অগ্রগামী হইলন এবং ধ্যানাননোে 

ধিভোর হুউয়। গভীর সমাধি অবলশ্গন 
পূর্বক এক স্থানে যইয় শিমীলিত নেত্র 

রঃ ঈাাড়ইয়া থাঁকিলেন। তাহার শঙ্গী- 

ণনিকটবন্তী হইয়া যাহ। দেখিলেন,তাহা 
টঃ £রিষ্ট হইএ| গেলেন । তাহার। দেখি 

লেন,কয়েক ভ্রু গরুর রাখাল স্তিমিত নেত্র 

বিশবস্তবকে বেষটন করিম! হরিবোল বলয়! 

ছাতে করত|লি দিয়া পুধয়া ঘুরিয়া মাচি 
ভেছে। মধ্য স্থানে দাড়াইয়! চৈতন্য প্রভু 

লামানন্দে ভাসিতেছেন। তাহার 

ভঙ্গ হইলে এই ব্যাগাব দেখিম। মহংম্খী 

ইইলেন এবং দেশবাপীদিগের মুখে হরিনাম: 
না] শুনিয়া তাহার প্রাণে সে কই হইযছুল, 

তাহা অপনীভ হইল । সহান্য মুখে গৌব 
চন্দ্র রাখল বালকদিগকে দিজ্জ[স। 

কয়িলেন, “এখান হইতে গঙ্গ| কত দুর?” 
বালকগণ উত্তর করিল এক প্রহরের পথ। 

গন্ধা নিকটবত্তী শুনিত্বা 
গঙ্গাবগাহনের জন্য দৌড়িতে লাণিলেন। 

গঙ্গের ভক্তগণ কেহ তাহার সঙ্গে চলেয়। 

উঠিতে পারিলেন না। কেংলনিঙ্ানন্দ 
তাহার দেহ রক্ষায় বাগ্র হই] কে।ন 

মতে মতে তাহার সঙ্গে যাইতে পারিলেন। 

প্রায় সন্ধ্যাসময়ে গঙ্গাতীহে 
পৌঞ্ছেলে গৌরচন্দ্র মনের সংধে অংগ|হন 
উদর পুরিয়! গঙ্গাজল 

ধ্যান 

গৌসচন্র 

উভয়ে 

প।শ করিয়। 

“শন! ভু রর আপনাকে ক্কতার্থ মনে কাবশেন। গঙ্গ। ূ চরিতামৃতে ও চন্ত্রোদয় নাটকে কিছু অন্য- 
প্র“ণ হইয়া | দশনে তাহ্থার এপ্রমাবেগ 

ৰ 
রি 
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| 

উঠিল। তিনি গঙ্গার স্তব পড়িতে পড়িতে 

প্রেমে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। 'ক্রক্গরূপের 

দ্রবভ/বরূপিনী গঙগে, তোমাব জল প্রেম 

রস স্বরূপ, উহ! পানে স্লানে অশেষ 

পাপ দৃধীভুত হইয়া কৃষ্ণ প্রেম লাভ হয়। 

জগতের মঙ্গলের জনাই তোমার মর্ত্ে 

আগমন 1? ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়া কেনা 

গঙ্গার ভাবে মুগ্ধ হইয়াছে । প্রেমাবভার 

শ্রীগৌরাঙ্গ হইবেন না কেন ? নিত্যানন্দের 

সহিত গৌর সেই নিশ1 সে গ্রামে যাপন 

করিলে প্রভাতে অন্ুবন্তী ভক্তগণ আয় 

মিলিত হইলেন। তখন গৌরচ্ত্র নিতা- 

নন্দকে ডাকিয়। বলিলেন “ নিতাই ! 

আমার বিরহে মা ও শ্রীবাসাদি ভত্ঃ 

মণ্ডলী খিরমান, হষ্টয়া আছেন; তুমি 

শীত্র নবদ্বীপে গমন করিয়। তাহাদিগকে 

আশ্বস্ত কর এবং আমার আগমন ধংবাদ 

দিয়া বলিও যে আমিতাহাদের দর্শনাপেক্ষায় 

শান্তিপুরে অদ্বৈতীচার্য্যের গৃহে অবন্থিতি 

করিতেছি । ঞখান হইতে শাস্তিপুর বেশী 

দুর ময়, আমি গঙ্গ। পার হইয়। ভক্ত হরি 

দাসের নাশ্রমে ফুলিয়! নগর দর্শন করিয়! 

শান্তিপুরে যাইব। তুমি ইতি মধ্যে নবদ্বীপ 

হইতে ম! ও বদ্ধুদিগকে লইয়। আচার্য্য 

ভবনে আগমন করিও । »” এই বলিয়। 

সকলে একত্রে গঙ্গ। পর হইলেন ' এবং 

নিত্যানন্দকে নবদ্ধীপে পাঠাইরা গেরচন্জর 
কুলিয়া অভিমুখে চলিয়া গেলেন। 

এই তো! গেল চেতন্যভাগবত গ্রন্থকার 

প্রমুখ গ্রন্থকারাদগের মত। ইহাদিগের 

মতে শম্্যাবযাত্রা হইতে এপর্্যভ ঘাদশ 

দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে । পক্ষান্তরে 

রাগ বর্ণন] দেখা যায়। চরিতামঙ্ের মতে 
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সন্কযাস এ্রহণান্তে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া গোরচন্দ্র | স্নান মার্জন করিয়া আর্দ্র কৌপিমে না 
বুদাবনে হাইবার উদ্দেশে ধাত্র। করিলেন । | কীর্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হুইলেন। ইতি 

পশ্চাতে নিত্যাননা, আচাধ্য-রত্র ও মুকুল! মধ্যে অধৈতাচাধ্য সবাদ্ধবে নুন 

এই তিনজন মাত্র জন্ুগমন করিলেন । | কৌপিন বহির্বাদ লইয়া নৌকারোহণে 
কবি কর্ণপূর বলেন যে, সরঙ্গ কেবল মাত্র | আগমন করিয়া নবীন সন্ন্যানীর রূপ ও 

নিত্যানন্দই ছিলেন; আচাঞ/-বত্ুকে | ভাব্মধুরী দেখিয়া ক্দেতে লাগিলেন । 

পূর্কেই বিদায় করিয়] দেওয়া! হইয়াচিল। | গেরচন্ত্র অদ্বতকে তদবস্থায় দেখিয়া 
মহাপ্রভু প্রেমে আন্মহ্থারা হইয়! তিন দিন; বিশ্মিতেব ন্যায় পিজ্ঞাসা করিলেন, “আচার্বা, 

দিবা রাত্ি রাঢ় দেশের মধ্যে দৌড়াইয়া ; আমি বৃন্দাবনে আনিয়াঁছি, তুমি কেমন 
বেড়াইয়া ছিলেন । গোঁপবালকদিগকে | করিয়। জানিলে ?" 

বুন্দাবনে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করিলে, অন্বৈত ভাব বুঝিতে পারিয়া কাছিলেন, 
নিত্ানন্দের শিক্ষামত তাহার! তীহাকে | "প্রভু! তুমি যেখানে, গ্রে বৃন্দাবন । 
গল্গাতীরের পথ দেখাইয়া দিয়াছিল। ! আমাব সৌভাগ্য, তোম!র আমার দেশের 
চরিতাঁমৃতকার বলেন যে, এইখানে নিত্যা- | গঞ্গাঠীরে আগমন হইয়াছে ।' এই বজিয়। 
ননদ আচার্ধারদকে নবদীপে পাঠগাইয়া ৃ আচার্য কাদিতে কাদিতে গৌরকে শুক্ক 
বলিয়া দিলেন যে, “শচীমাতা ও ভক্তগণকে কৌগীন পরাইহ। দিলেন। বিশ্বস্তর বলি- 

লইয়া তিনি শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে ূ গন, “বুবিযাছি, নিত্যানন আমাকে বঞ্চনা 

| 

ৃ 

পপ এ ৯ 

এপি পা পপ পি পপ 

যাবেন । আমি কোন রূপে প্রভুকে | করিয়া যমুনা দর্শনচ্ছলে এই গঙ্জাতীরে 

ভুলাইয় তথায় গমন করিব |" এইরূপে ! ভনিযাছেন”। 

আচার্্য-রতুকে বিদায় দিয়া নিত্যানন্দ 

প্রেম-মুগ্ধ গৌরচন্দ্রের সম্মুখে যাইয়] দর্শন 
দিলেন। গৌর বিস্মিতের স্য]র় তাহাকে 
জিজ্ঞাস] করিলেন “শ্রীপাদ গৌসাই ! 
আপনি-কেথায় যাইবেন £” 

অদ্বৈত বলিলেন, গভ্রীপাদের কথ। 

শিথ্য| নয় । যুক্ত বেনী প্রযাগ হইতে গঙ্থা 
যবুণ| ও সরশতী তিনে নন্মালত হইয়। এক 

ধাবে প্রবহিত হইজেছে, তশ্মধো গঙ্গার 

মধ্য সরশ্বতী পূর্বে ও যনুনার ধারা পশ্চিমে 

প্রবাহিত হইতেছে! তুমি যখন সেই 

গশ্চম পারে অবগাহন করিয়াছ, ভখন 

যমুনা আন করা হইয়াছে । চারি দিন 
উপবাশী রহিয়াছ, এক্ষণে এই নৌকায় গঙ্গ1 

পার ইইয়| আমার বাড়তে এক ছু 
রুকা শুরা! ভাত খাইতে হইবে। ্ রর 

নিতাই হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠি- 

লেন “কুক শুকার কম্ব নয়। চারি চারি 

দ্রিন উপবাসী আদ্রি, ভোঁজনের আয়োজনটন 

ভাল নাহলে তোমার বাড়ী বাওযী. হইংর 

নিত্যাননা উত্তর কবিজেন « তোমার 
“সঙ্গে বুন্দাবনে যাইব ।” 

জিজ্ঞাসা বৃন্দাবন কত দুরে? 
এই যদুনা দর্শন কব” বলিয়া 

নিতাই গোরকে গঙ্গাতীরে আনিলেন : 
এবং কোন আগ্নন্তককে দেখিতে পাইয়া 
তাহাদের আগমন্সংবাদ ফাঘৈতের সমীপে 
শ্রবণ ' ;করিলগেম। - এদিকে গৌরচন্দ্র 
'পূর্বোজ-. প্রকারে গঙ্জাকে যমুনা জ্ঞান 
করিয়। স্বব করিতে "লাগিলেন 1 এধং 

পপি সপ্ত শা পপি পপসপীপত 

শপ পাপ্পিস্পীপস্্পী সপ সপ সপ সালাস্পা নিশা পিসপসপসপস্পাসীপিস্পি পাশপাশি পাপী 



3৮ ্ নব্যভার়ত | ( অষ্টম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা । 
চর টার 

না)” দ্বৈত পরিহাস করিয়া বলিলেন, অদ্বৈতৈ মনে মনে নিত্যানঙের 

»কেন : তোমার আবার উপাস কিসের 11 অক্লুত্রিম ও সরল সৌঁছার্দোর ভূয়সী প্রসংগ! 

যেখানে বাও, তোমার পুঞ্জা না হলেকি 

ছাড়।” 

নিতাই উত্তর করিলেন “আর পেটপুজা ! 

উনি নাহয় হরি-গ্রেমরস পানে ক্ষুধা তৃষা 

নিবারণ করেছেন ; জামার তে] আর রস 

কস নাই, আমি কিখেয়ে বাঁচি বল দেখি? 

উনি দও নিয়েদিন রাত্রি মাঠে মাঠে 

ঘুরছেন, আম'রঞকি দণ্ড যে আমি না। 

খেয়ে নী শুয়ে পেছে পেছে খুরে মরি | 

পপ 

করিয়! ববিলেন “এখন চল্ বামন! পেটে 

পিটে যাহ! যেখানে হয় খেতে পাইৰি 

এখন |” এই: বলিয়। স্বাসিতে হাপিতে 

সকলে গৌরকে লইস্কা নৌকারোহণে পর 

পারে চলিয়া গেলেন । এ বৃতান্তে ফুলিয়। 

ফাইবার কথা নাই। এবং সঙ্গ্যানহইীতে 

শাস্তিপুরে আগমন পর্য্যন্ত চারি দিন রাঙ্জ 

অতিবাহিত হইয়াছে । 

শ্রী্ঘগদশ্বর গুপ্ত । 

ব্যষ্টি না সমফ্ি। 
4101) 0100,৮.-- 

হঠাৎ গেখিলে বোধ হয়, ইউরোপ 

বাতিত-প্রধান ও ভারত সমাগ্গ্রধ!ন 

দেশ; কিন্তু একটু ভিতবে প্রবেশ করি- 

লেই ঠিক বিপরীতভাব নয়নগোচর হয়। 

একান্নবপ্তাঁ পরিবারার্দি নানাপ্রকার 

বাহক বন্ধনের চিহ্ন থাকা মত্বেও কঠোর 

অন্যায় সামাজিক দৌরাস্্যের অধীনস্থ 
ভাবত সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিত্বপ্রধান, নিজকে 

লইয়ই সবাই ব্যস্ত, অপবের কথা 

ভাবিবার অবকাশ নাই। ইউরোপে সব 

রকমে যোলআনা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার 

সহিত আবাল বৃদ্ধ বনিতা আপনার 

* 'আমি সেবক 1” 

আপনান পায়ের উপর ফাড়াইর! থংকিলেক, 

সমঃজের জন্ত, দেশের জন্ত, এমন কি সময়ে 

সময়ে পৃথিবীর সীমান্তরশ্থিত পরদেশী জন- 

সমাজের হিতের জন্ক বিস্তর লোক প্রাণ 

দিতে প্রস্তত। সমগ্র মানবজাতির, 

অন্তত; অধিকাংশের অপার্ধযমানে দেশের, 

নিতাস্ত পক্ষে আপন মমাজের কল্যাৎ 

সাধন প্রতোক জীবনের প্রধান "উদ্দেশ 

হওয়া উচিত; স্রল-জ্ঞান-বুদ্ধিবিবেচনা- 
কুসারে যথাসাধ/ এ পথে চন। আমাদের 

সকলেরই কর্তৃব্য। 

অনেকে বলেন, ধর্মের (10100017660 

১ * প্রিন্দ অব্. ওকেল্দের শিরোডভূষপে “ইশ জীন” এই ছুইটি জর্গান শব্দ উদ্জুল। অ. ক্ষরে 
ব্যক্ত হুইকস! থাকে । আঁমাঁদের দেশের এক জন সাধারণ ধনী একপ বাক্য কখন সম্থ করবেন নী-_ 

গআমি সেবক £ আশি চাকর? ইন্দ্র; চঞ্জ। বাঁমু। বরুণ আমার সেবায় রত, স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল 

জামার পদতলে, আনি জাঁবার ফা্বার সেবক হইব?"বাবুর কথা এই। ক্সায় 
শৃথিবীর সর্পপ্রধান পাঅ'ক্গোর ভটী লঙ্কাট “সংসারের লেবক' হলিয়। পরিচয় দিতে কুন্ঠিও 

হওয়া ভুখে কাডুক, পন গৌরব বোধ ক:ংন। পূর্ব পশ্চ:ন এতই তফাৎ রর 



বৈশাখ, ১২৯৭ |) 
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ব্যক্টি ন সমক্টি। ১৯১ 

৮৩17819) শাসনাভাব হইলে মানব জাপন 

আপন পশধ প্রবৃত্তি আন্লারে ধঘথেচ্ছ1- 

চারী ছইবে, পরম্পরে গলাকাটাকাটি 

করিতে কিছুমান দ্বি। করিবে না; শ্ৃতলাং 

যেমন তেমন একট। ধর্খের ভয় ব্যতীত 

টিক্ষ রাখিভে পারা সম্ভব নম্ন । অপরদিকে 

ঘহ সমাজতত্ববিৎ পঞ্ডিতের মত যে. অনৈ- 

লর্সিক অমাছুষী শক্তির কল্পন। স্বার। 

শাসনের কোনই প্রয়োজন দেখ! য|য় না, 

কঠোর প্রাকৃতিক নিয়মান্যাসী সমাজ 

আপনার গ্সবন্থা আপনি করিহ লইবে। 

যাহ!র] লাঝারণের ক্ষতি করিয়! বা অশান্তি 

জগ্মাইয়। আপনাদের নিক স্বার্থপরতা 
চরিতার্থ করিতে কুষ্টিত হইবে না, বা চেষ্টা 
পাইবে, তাহাদের দমন বা দুদীকরণ 

আবগ্যব। ইহার] বলেন, কেবল পুণ্য- 

প্রতাপ জাতীয় সমুত্রতির একমাত্র কারণ; 
(11810890950888 91076 

9891); যে সমাজে পরম্পরের মধে/ 

অসত্ভাব, অপ্রত্যয়, হিংসা, দ্বেষ, যেখানে 

হিতের জন্য কোন একটী সামন্ত স্বার্থও 
যাগ করিতে প্রস্তত নর, এমন ভীরু, 

হীন, জঘন্য-্বার্থপরতার দুর্গদ্ধমর-অস্ককৃপ- 

রূপ, আত্মঘাতী সমাজের এরিনাি 

ক্ানিবাধ্য। যদি কোথাও অত্যন্ত দুষিত 

করধর্য সমাজ বিষ্ঞমান দেখা যান, স্থির 

জানিতে হইবে, উহ! দ্বার। অলঙ্ষিত ভাবে 

ফোন শুভ উদ্দেশ্য সংসাধিত ₹ইতেছে, 

নতুবা! এতদিন নিশ্চয় লোপ পাইত। 

চোরেরও ন্যায়বোধ ও কত্বব্যজ্ান আছে। 

প্রত্যহ মরশোণিতে কলক্ষিতহস্ত মহা" 

গাপঞস্ত .ল্ুবিখ্যাত দন্দ্য রত্রাকরের 

পাধাণসম কঠিন হৃনয়েও বৃদ্ধ পিতামাতার 
গতি কর্তব্জ্বান এরূপ দৃঢ় ছিল ষে, 

বাবে 

কেবলমাত্র তাহাদেরই অন্ত এতানুশ 

নৃশংস কার্ধেয ব্যাপৃত ছিলেন। অপরের 

সঙ্গে লযাকপ্রকারে সগ্থগ্গ-বির ছি নিললিন্া* 
বন্থায় এরাপ সম্ভবে না। ক্সপামায়. উপর 

যাদের দাবী আছে? এমন কতকগুলি 

লোকের সঙ্গে সংশ্রব ব্যতীত নিয়বচ্ছিন্ন 

পতস্ত্রভাধে আমার ব্যক্তিত্ব সম্যক উপলক্ষ 

করিতে পারা অসম্ভব। ইশ্বর * ভিন্ন 

সমস্তই আপেক্ষিক, ন্ুতুরাং অন্যের লহিত্, 
ভুলন1 বা সম্বন্ধ ব্ভিয়েকে কোন বিষয়ের, 

নির্দেশ পাওয়! যায় না। ইহ! স্বীকার 

করিতে হইবে যে, মত-বিশ্বাসের ধর্ধ 

সংসার হইতে একেবারে গেলে কতকগুলি 

| পরিবর্ডশ অবশ্যক্তাবী $- অনেক বিষয় 

যাহ। দৃঢ় সংস্কার বশত এখন স্বণার চক্ষে 

দেখি, তখন নির্দোষ বলিয়। বৌধ হইবে 3 

যে কার্দ্যের দ্বার কাহারও কোন প্রকার 

অন্নুথ ব1 ক্ষতি হয় না, অথচ কেবল একটা 

ব্রাস্তমত ও অদ্ধবিশ্বাস হেতু এখন দোষের 

বলিয়া বোধ হয়, সেগুলি তখন কাহারও, 

৷ আপন্তির বিষয় হইবে না, বরং অনেক সময় 
প্রয়ো্গনীয় বোধ হুইবে। ফ্রব, প্রহ্লাদ, শ্রী, 

পল, নানক, চৈতনা প্রভৃতিকে তাহাদের 

জগৎ-পুজা মহোচ্চপদ হইতে নীচে নাম!- 
ইবার কোন কারণ উপস্থিত হইবে না, কিন্তু 

বুদ্ধ, কপিল, মিল, কোমৎ, ক্রণো, ম্পাই- 

নোজ। প্রভৃতিকে নাস্তিক বলিয়। নংসার্. 

এখন যে ভাবে দেখিতেছে, তদপেক্ষ। 

পাপী পপ সপ এপ 

পপি 

শী সপ পস্পিশী পাপী সপ পপ পপ সপন্পপপপাপীসপাাসপ পানী 

* ান্ত্রকারগণ বলেন, ঈখর আপনাকে 

ব্যক্ত করিবার জন্য বিশ্ব স্ষ্ডি করেন। যখন 

একাকী ছিলেন, তখন ব্যক্তিত্ব্ীন অব্যক্তরস্থা । 
আপন ক্সামন্দে আপনি ভাপিতেছিলেন, 

জীবকে সঙ্গী ও অংশ করিয়। জুখখী ছইলেন'। 

(যদিও এমতে জনের তর্ম উপস্থিত হইত 

পারে ।) 



২০ 
০৯ সপ পিপাসা শন সি 

লেক উন্নত ও পৃ্জাহ'বলিম়া স্বীকার করিতে | ন। 

একমাত্র সামাজিক হিত |' মধ্যে নিতান্ত অর্কিঞ্িৎকরটীর প্রতি যর্দি 

তাছ।, 

দ্বিধ! করিবে না। 

সম্বন্ধে 

157068 হের100 ) উপযে!গীতানুসারে 

নির্বিশেষে সকল কার্য্যের বিচ।র সংশারে 

বিশেষ আবশ[ক হইয়াছে | যাহারা সমাজে 

ঘগডভ বাঅহিত কাধ্য করিবে, তাহাদের 

নংশোধন চেষ্ট প্রথম, পরে সমাজের মর্যাদ! 

ও জীবন রক্ষা ফেকোন উপায়ে হউক, 

সমাকশ!সন সমুচিত। বিলক্ষণ দেখ। গিয়াছে, 

মেপ্টউ্পতি বা সমাজ দারা সংসারে ক্রমাগত 

অমঙ্গল আনীত হইয়াছে, তাহার অনিবার্ষা 

পরিণাম ধর্কস, হাজার পরিকর ধন্মমত 
থকুক, এবং ব্রত, নিয়ম, যাগ, যজ্ঞাদি 

বাহ্যিক ক্রিয়া কলাপের ঘট। যতই হউক, 
কিছুতেই তাঁহাকে রক্ষ। করিতে পারে নাই; 
কারণ, একজনের জন্য দশজন ভূগিতে 
গারে না, এই উৎকৃষ্ট নিয়ম পৃথিবীর আদি 
কাল হইতে সমান তেজের সহিত ক্রিয়া 
“করিয়! আমিতেছে। 

অনেক ধর্ম-গ্রচারক, ধর্মযাজক এবং 
ইছলোক ফেলিয়া রাখিয়া পরলোকের 
জল) ব্যস্ত ধশ্শরতধারী, মহোদয় বলেন 
যে. ঈশ্বরপূজা অর্থাৎ, কেবল ধ্যান 
ধারণা জপ তপাদি, আমাদের প্রথম ও 
প্রধান কর্ভবা; তাহ! সারিয়। সময় থাকিলে 
মচষের সেবা, জীবের প্রতি প্রেম ইতাদি 
অল্াবশ্তকীয় বিষয়ে মনোখেগ দেওয়া 
যাইতে পারে। নচেৎ আত্মার মুক্তির জন্য 
ও সৃকল ছোট কাজ সম্পূর্ণ নিষ্প,য়ৌজন । 
পরস্ত ভগ্ববান তাহার প্রি সাধুসস্তানগণ 
ধার! বারগ্বার সংসারে প্রচার করিষাছেন, 

£আজীবে দয়া, সাষে রুচি, মআানধ-তসবা, তিল 

(0৫ 0767695৮৫০০ 097 ১৫1 

নবাভারত | 

ূ 
ূ 

ূ 

ম্পাীীপীসী 

ৰ ৃ 

€ অ্টম খণ্ড, প্রথম সতখ্যা | 
শশী পপ সপ 

নও 

"আমার এই ক্ষুদ্র সর্তানগুলির 

কোন প্রকার ক্রটি হয়া থাকে, 

আমার প্রতি হইয়াছে জানিবে'। “যে 

তাহার ভ্রাতাকে ভালবাসিতে লন পারে, 

যাহাকে চণ্ম চক্ষুতে নিয়ত দেখিতেছে : কি 

প্রকারে -ঈশ্বরাকে প্রেম করিবে, ধিনি 

কখন তাঁহার নয়নগোচর হন নাই?” 

এই সকল. ভগবান বাকা ধারা স্পঞ্ঠ 

প্রতীয়মান হইতেছে, ঈশ্বর-দাস্য ও মন্ুষা- 

সেবা অভিন্ন ।-যে ভগবস্তক্তি উর্ধ হইডে 

নীচে নামিয়। নরঙ্পোকের পরিচর্যায় রত 

না হয়, তাহা অসম্পূর্ণ অসার, অলীক ₹ 
এবং যে ভ্র'তিসেবা পৃথিবী হইতে উচ্চে 

উঠিয়া নর্গাষ পিতার আরাধনায় পরিণত 
না হয়, তাহাও অপূর্ণ, ভ্রান্ত, অশুদ্ধ । 

ইহ জীবলে কোনই ফল নাই, এ কথা 

ছই জনের মুখে বেশ সাজে, পরিতৃপ্ত অথচ 

অনন্ত ভোগবিলাপাঘেধী এবং তামী 
বাতাতপ-দহ্িষুঃ সন্রানী। প্রথম ব্যক্তি 
বঞ্পেন, বিলাস ভাল কিন্তু বড় শীন্্ ফুরাইয়। 

যায়, সুণটুকু উত্তপ্ত পারদের নায় অন্তহ্থিত 

হষ্টগ্লা শেষ হিপাবে ছুঃখের ভাগ বেশী 
দাড়া সুতরাং জীবন তস্থথ ও অমঞজলের 

কারণ মাত্র। বিরক্ত বৈরাগী, বিলাসীর 

সমস্ত কথ! স্বীকার করিয়া উপরাস্ত বলেগ, 
এ শবীরে যখন বাপনা তৃপ্তির কোন 

সম্ভাবনা নাই, তখন ইহাকে কষ্ট দিয় 

ভবিষ্যতের আশ। রাখাই যুক্তি-সন্কত। 
ক্ুদ্রতা বশত বাক্তিত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর 
বাছ্ছিরে দেখিবার অসামর্থ হেভূ উভয়ের ও 
রূপ সঙ্কৃচিত ও অসঙ্গত মত; ছোট বড় 
লর্বব প্রক!র বাসনার সঙ্ন্ধ যে সমাঞ্ের 
সঙ্গে, বাক্তর সঙ্গে য়, ইহা ছুই -জনেরষ্টু 

এক সঙ্গে চাই, কোঁণটী কম হইলে চলিবে | লক্ষ্য মাই । 



বৈশাখ) ১৪৯৭1) 7 বাষ্টি না লমউ। হ$ 
তি পপি নর শীত চি এ সপ 

শপ সস সপ সপ আনা রে অপার 

স্কুল দুটিতে দেখিতে গেলে সংপ।রে নি মাত্র । নিরাশা চিট চিঠি 

গুখপেক্ষা ছুঃখেব ভাগ অনেক বেশী উত্পন্তি, এবং সংশয় বহু কাল পোষিত্ত 

যোধ হয় তাই কবি গাষ্টযাছেন, হইলে অবশেষে অশিববাদ (75855117182 এ 

4000০৮ * 0০: 87০ 0০39 1(1717)9 [10075 | ও ন'ক্তিকতায় লঙ্টযা ফেলে! এ 

ূ £. 1756 ৪6. | ভয়ঙ্কর প্রবল শোতে গা ভাসান 
(00060181119 2708 0017 হল 1৭1) 016৫ রিয়া (অজ্ঞাতনারে ) ছুপনর ভি 

£5100 1080 1176৩5011 017071 11098 1)9017, ৰ 880, হীন (7909), লিন ( চীর্মর্যি 
11101 1 

“18 ৪8001818100 ০৮৮০ 00 6০ 1১০৮? ূ 
কবি কেন? চিষ্তাশীল মানধ মানেই ভন হারমান (০, 9 600281)), বায়রণ 

(130101 ), শাটো রি 01351290 দৈনিক হাড়তাঙ্ক। পরিশ্রমের পর বিশ্রাম | 
21200.) প্রভৃতি কত দেশের কত কালীন চারিদিকে তাকাইয়। জিজ্ঞাসা | ॥ 
অসাধারণ ধীঁশক্ষিসম্পন্ন মঙ্গামহোপাধ্যায়, করেন, “এত খাটিয়! কি লাভ হইয়াছে?" মিরা ৃ কিরন উর রি হংক্স জস্ত পূর্ণ, ঘেরতি খরার, ঝ্ধী]- 

তাড়িত, বিপদসন্কল অবিশ্বাস-সাগরে সমত্তই গিল্টী, ফাঁপা; মান্থুষ কেবল 
নিক্ষিগ্ত হইয়। নিরবচ্ছিন্ন অমঙ্গলের হাওয়ার পশ্চাতে ছুটিতেছে। প্ররাকাল ৪ সস 

হইতে এট রূপ জিজ্ঞাস! চলিয়া আদসিতেছে। | বিভীবিকা তি 
পান নাই। ইহারা যদি, ম!নব সমাজের ভারতের দর্শনাদিতে ত পি পেষিত হইয়াছে, রাতে 

৩ হার কৃ $ দরাকরণেও 
কন্ম প্রধান প।শ্চাড্য জগতে ৪. কম ভয় কিমের তররলাকের সাধ দু রা 

জন্য সভ্য জগৎ দ্বারা যে সকল উপায় 
নাই। * কিন্তু সমস্তই হতাশের বাক্তিগত ংগাহ্ ডি 

অবলম্বিত হইতেছে, ত প্ল তে 
*অতি প্রাগিন কালে নর মিদাসন বৃশতির € ঘে। 088 | ৪ ১ ই রে ৬ 

1006 ০01 7010518) প্রশ্বোত্তরে বনদেবত। সিলিনস | পারিতেন। নিরাশার কোনই কারণ ছিলি 
না । (5৪159116008) বলিয়াছেন, পৃথিবী তে জন্ম ৃ 

গ্রহণ না করাই সর্কো কই, আর যদি জম্ম হয়, হইতে পারে, স্থখ অপ্রাপ্য সামগ্রী, 

ধভ শীষ মরিতে পারাযাঁর ততই মঙ্গল। বর্তমান | অন্তত প্রয়াস বার; তাই বলিয়া যাহাতে 

যুগে কবি বায়রণ (70767) ঈশ্বরডোহী আদম- : ছুঃখ দুর বা হাস হয়, এরূপ চেষ্টা কোন 

পুর কেইদের (051 দোহাই দিয়! জীবননন্বন্ধে [35100 186) 696 £:8165_578 0১6 
নবাব ছঃখ শ্রকাঁখ করিয়াছেন ২৮ 018 16662 
4৫ দ0101) 1 1005 16৫0 079 109 19010 96 

রী 20176” 
[28 01102) : 

1 508৫15৮ 00৮ 609 09. 10105 100) ইহার : পূর্বে মানক্কেডের (জিও) 
1৩5০ 60০ 5686 £ 4 ঞ 

খ দিয়া বলিয়াছিেলেন, “9০৮ £&19€ 
1:0.710101) €026 1012৮1) 002 নি 1009 এআ ৫ 8 র্ আগত ১9 

) 
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ই মধ্যারপ্ত | ( অন্টম খণ্ড প্রথম সংখা ! 
সি 

(৯ 

জংশে দোষের ব! ক্ষতির হইভে'পারে না। 

চারিদিকের দুঃখ দারিস্র বারা বেশ ধুলা ধার 

যে, বছু জীষের জীবন ভাব ও বিফল 

(95815 ৭০7৮৮ (05 10708) ও কিন্ত 

খর মকল শোচনীয় অবস্থায় অন্নূখের এমন 

অনেকগুলি কারণ দুঃ হয়, যাহা ভাগ্যবান 

ব্যক্তিগণ ঘারা অনায়াসে নিরষন হইতে 

পারে। নৈতিক উন্নতির সপ্ক্রে কতকগুলি 

তন্তর্িত হওয়া জবশান্ডব, কিন্তু মৌলিক 
ঘছ আছে, যাহার হস্ত হইতে রঙ্গ পাওয়। 

কাা্টিকষ্হীন ছুঃধী দরিজ্তরের নিগের সাধ্যাধতত 

কিছুতেই নর! অন্ধ অসহায়ত] ও দাকণ 

নিঃসস্বল অনস্থ॥। এই ছুই ঘুখা কারণের 

নিরাকরণ জন্য গরিব কাঙ্গাল ভাইগুলিকে 

লভৃষং নয়নে সৌভাগাশালী জ্যেষ্ঠ স্ছো- 
ফরগণের মুখের দিকে লব্বদ। তাকাইয়া 

থাকিতে হয়; অখচ শহত্তরে একবারও 

সম্যক সহ্থান্গড়ূতি পাতে দেখ! যায় ন1। 
আমার বাড়ীতে লুচি মগ্ডার ভিয়ান 

* বসিয়াছে। 

বন্ধু বান্ধব ফোঢশোপচারে তোগ পাঁই- 

তেছেন ; উপস্থিত গণ্রব, দুখী, অন|থ, 

অসহায়, কাঙ্গাল, ফকির, কুকুর, বিড়ালের 

সঙ্গে বসিয়া পাতের ত্যক্ত সামগ্রী ছার! 

জলস্ত জঠর শীতল করিতেছে? কিন্ত আমার 

গাসাদের ঠিক পাশ্বস্থ পর্ণকুটীরে উবান- 

শক্তি-রহিত রুগ্ন পিত। মাতা দুইটী শিশু 
সভ্ভান লই ভিন দিন আনাহারী; খোজ 

এব লইবার ফেহ নাই, আমার লোক 

উত্তর অবকাশ কোথা? এরূপ মর্থভেদী 

দৃশ্য স্কোর আর কতদিন দেখিবে, জানি 

না। ধরা ভারাক্রান্ত হইয়াছে, সতর্ক- 

তার জাবশ্যক, আর কিছুর জনা ন! ছউক। 

শ দিন ধরিয়। সহঅ হম 

| 

একটী ফরালি বিপ্লব বাঞ্ছনীয় নয়। 

মোহঞজজনিত স্বার্থপরতা হেতু লংলারে 

উন্নতি অবরুদ্ধ রহিয়াছে ; ইতিহাস এপর্ধ্যস 

আদর্শ সমাজ দেখাইতে পারে নাই। 

স্কৃতরীং মানবঃ জীবন কতদূর ল্ুখের, 

প্রকাশ পাইবার অবকাশ উপস্থিত হর 

মাই । একবার মনের মত ম্বাতান 

পাইলে এই সামাজিক দীবন-তরি যে 

কোন ন্ুুধ-বনদরে পহছছে, পরীক্ষ। করিয়া 

দেখিবার পূর্বে জীবনের উপযোগীতার 

বিরুদ্ধে মীমাংসা কর! নিতাস্ত দোধের। 

যর্দ কোন অশিববাদী আপত্তি করেন, 

কষে জগতের সুখ হইবে, সে আশার 
আমাদের সাস্বন। হয় কৈ? মানব প্রেম 

সম্বন্ধে তাছাকে ত্ত্রাস্ত বলিতে হুইবে। 

নিয় জগতে ধাড়ি শাবকের জন্য প্রাণ 
দিতেছে; বংশ রক্ষা করিতে গিয়া, 

জানিয়। শুনিয়া নিজে নিধন হইতেছে; 

আমাদের মধ্যে পুত্র পৌত্রের ভোগের 

জন্য লোকে তাল নারিকেল রোপণ করিয়া 

যাইতেছে । বিষয় সম্পত্তি বৃন্ধি করিয়! 

সম্তানগণকে দিয়! যাইতে পারিলে শবাই 

ল্খী। এই রূপ নানা বিষয় ছারা বেশ 

বুঝিতে পার! যায যে, অন্যের 'ছিতের 

জন্ত চেষ্ট) ব্যভীত মানুম নিজের গ্রুকৃত 

সত্তা (1559 8616) ভপলব্ধি করিকে 

অক্ষম। তাই সহশ্র মোহাচ্ছন্ন হইলেও 

মাঙ্গষ ভাবে, “আমার অবর্তমানে ছেলে 

পিলের কি হবে?” এই পরার্থ ভবন! 

পরিবার মধে/ উদ্ভুত তর, বিশ্বে, বিস্তীর্ণ 

হইবার জনা, চতুদ্দিকে যত ছড়াইত্ে 

পারিবে, ততই জীবনে শ্ুখ। প্রসারিত 

বক্ষ উদার পরার্থপর ও সঙ্কুচিত হাদয় 

শান্তির পদ্য; পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে এক 1 ক্ষ ন্বর্থপয়ের 'ভিতবে সেখিবার আৰ্কাশ 
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| হওয়া শ্রেয়। 
তিন কংগের লোক সমষ্টি আমাদের, ; এ 

এবং আমর! এই সমগ্থের লামান্ত অংশ: 

পিসির 

গুচন্রশেখর সেন ) 

০ 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা । 
কবিতার দর্পপ ! আনলো নেছারি জলে রুপ আপনর, 

(0০9৮৮০9,৪ 1৫ 28815 1117:0: এর অনুবাদ 1) ূ গদিল খোপার কুল বর্ণ কর্ণিকার 1 

| গ্রবিজয় চচ্ মজুমদার 
ৃ 
ৰ 
ূ 

সাজাইতে চারু অঙ্গ কবিত। দ্স্দরী-_ 

প্রভাতে তটিনীকৃলে দেখিছে বিচরি'4 

কোথা স্থির নীর রাশি স্বচ্ছ স্থবিমল ! একটি নক্ষত্রের প্রতি ৃঁ 

ৰহে ধার প্রবাহিনী ; ষত চোলে যায়, 

কবিতার প্রতিবিস্ব জলেতে মিশা 

আবর্তে তরঙ্গ ভঙ্গে হটয়া চঞ্চল 1! 

ক্রোধে দেবী, নদীকৃল ছেড়ে চোলে ধায়, ; কি আধাংর কি আলোকে--সকব লষর়, 

বিদ্রুপ করিয়ে নদী, ফছিল তাহার; দুন্মর মধুর তুমি উজ্জল জাকাশে । -. 
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জনীম সৌধ কার কর বিকরণ, 

জন্ঞানতা জড় ভাব অভুবে লুকাও । 

শ্রান্ভ আন্ম। শাস্তি পায়-পরশে তোম।র । 

জীবনের ক্ষুদ্র আশা তৃষাঁর ঝালাই। 

সমীম জগত ধরে অসীম আকার : 

যেতে সে অনস্ত পান্রে আপনা হারাই । 

,পশেন] ও চিরোজ্জ।ল আলোক যেখানে, 

চির অমানিশ। সেথা, মরুভূমি শত! 

হেরি এই এবশ্ব রূপং তোমার নয়ানে ২ 

তুমি আছ বলে জাছি, আছে এছ্গত। 

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধায় । ধু 

'ভুল ভাঙা । ূ 

একদিন, শ্বশনে ডুবয়। 

ভাবিতাম স্বরগ ধবণী, 

একদিন অমানিশি বোলে 

ভ্রম হ'ত চাদিনী যামিনী! 

একদিন বরিষার বুকে 

দেখিতাঁম বসন্তের হসি, 

গাছে গাছে কুটিত কুম্ুম, 

বাজিয়। উঠিত দুরে বাশী ! 
দেখিতাম জোছনার মাখা 

স্থশ্যামল সুখময় ধরা, 

বিকশিত প্রণয়ের বুকে 

_. স্থুখ শাস্তি গ্পনেতে ভরা ! 

হায় সেই সুখের শ্বপন, 

কেন আজ ভাঙ্গিল আমার ? 

প্রেম ভয় হদি গুলি হায় 

দেখিলাম কপট আগাব | 

১ দ্বেখিলাম সুখের সাগরে 

তলে তলে পাপের প্রবাহ, 

,ভারিভাম ভালবাসা য|রে, 

« €মও সুধু হদয়ের মোই | . 

সপ | পা পপকপপ্প্পপপপপপপপস (জাপা পা 

নবাভারত !- (অষ্টম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা | 
রাাউজেআগিহিজেি 

ডুবে গেল বিষাদ শাগরে 

ধীরে ধীরে পূর্ণিমার শশী! 
সংসারের কুটিল কটাক্ষে, টু 

মিশে গেল হরষের হাসি। 

চিনিলাম £কেন এ ধরণী? ূ 

কেন হায়ঃ ভাঙজিল প্বপন ?. 

ডুবে গেল বিষাদ সাগরে 

কল্পনার নন্দন কানন ! 

শ্রীপ্রমীল! বনু । 

কবি। 

শারদ চাদ্দিনী নিশি বহিছে মুছুল বায়, 

আকাশে মধুব শশী হেসে হেসে তেলে যার! 
উরু লতা ফাঁক দিয়ে শ্যামল ধরার পরে 

ঘুমের কৃহক নিয়ে চাদের কিরণ ঝরে ! 

কোকিল কুরে কুছ" ফুল-বাসে ছায় দিক, 

সুনীল গগণ গায় তারা গুলি ঝিকৃ মিকৃ। 

পিয়ে কুন্থুমেব মধু বিমল জ্যোছন। ধারা, 

স্বভাবের কোলে ব'সে ভাবে কবি মাতোয়ারা | 

ঢলু ঢুলু মাখি ছুট, আবেশে মুদিয়া আসে, 
হৃদয় তটিনী পরে শ্বপম লহরী ভাসে! 

কল্পনার সাথে প্রাণ যেন কোন মেঘ পুরে, 

ম[খিয়৷ শিশির কণা বেড়াইছে ঘুরে ঘুরে । , 

কত মাধ কঙ ভাব, কুন্দ্ম রেণুর মত; 

হৃদয়ে সমীর সহ পশিতেছে অবিরত |" 

দ্বরে দুরে, ছায়। পথে কে যেন গাহিছে গান, 
অলখিতে ন্দুর তাঁর ছু'য়েছে কবির প্রাণ ।. 

কি ষেন মাধুরী ছৰি ভাসছে আখির পাশে, 

। প্রতিচ্ছায়। ঘেন তার প'ড়েছে হৃদয়াকাশে। 

নেহারি জগতে আজ কি-এক স্বপন পারা, 

আপনার মাঝে কৰি আপনি হয়েছে হার] !! 

শ্রবিনয় কুমারী বন । 
জারির 
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শিশু | 
কত মহাকাব্য তোর ও নুখে বিকয়ে যায় । 

কত ঈশ। কত মুষ। প'ড়ে আছে তোর পাঁয়। 
কত শরতের চাদ ও মুখেতে নিতি ওঠে ; 

কত বসন্তের ফুল 9 মুখেডে নীতি ফোটে । 

নীলিম নয়ন ছুটী নিশ্মীল লট তলে ; 
শিখাইছে সারধণ্ম জগতে সংলারী দলে। 
ও ললট পবিত্রত1 শান্তির মঙ্গল ঘট, 

চিতার কলগ্ক-লেখ| জকে নি গু চারু পট! 

ুকে ধূলি, মুখে ধুলি, ধুলি শিরোপবে রষ, 

এখনও না জানিস্ ও যে ধূল পূলিময়। 

চি 

কাল কাকা রাঙা কাকা যে ডাকে পসাবি কক। 

ঝাঁপরি পড়িস্ ভু 

সরলতা শুত্রবামে আবরত সর্বাকর, 

আ৪1 কাপোল' 'আউ|' জানা ভমে- 

গড়াগড়ি যায় । 

আমর! সংসারী নর, কি কব লঙ্জ(র কথ _ 

বুকে ঢাকা কপট ত1 মুখে মাথ। সবলত।। 
নর 

ই তাঁহারি বুকব'পর। 

আমার কোলের টার আকশেন ট দ-্সনে, 
কে দেয় তূলণণ? ত 

কঠিন পাষাণ ট'দ সদা দগ্ বর্দেকবে, 
আঁমার ননীর চাদ নিশ্বাগে ভনিয়ে পড়ে। 
লধ! আছে &র কাছে লোকে বলাবলি কহে 

আমার সোণার চাদে কথায় অমুহ বাব । 

মুক আকাশের টাদ জড়পিও প্রাথহীন। 

আমার কোলের চাদ হাসে গায় সারাদিন । 
আহারে শ্বর্গের জীব! তোব কি তুলনা আছে! 

চুণী পান্না চাদ ফুল নিভে যায় তোর কাছে। 
দেধাতে স্বর্গের শোভা পাপাসক্ত নরগণে, 

পাঠায়ে দেছেন বুঝি বিধি তোরে এ ভবনে। 
অথব। বেড়াতে ছিলি একাফশ বিমাঁন-পথে, 

পথভূলে এসেছিস আমাদের এ জগতে। 

তাই বুঝি শি! তুই এমন লাবণ্যধার ; 
এ জগতে নাহি মিলে একটা উপম। যার। 

ক্ষ কু কিতা | 

ভাব দয়া কিবে মাইমনে।, 

২৫ 
পি ৯ পারার 

পপ ধাপ 
সপ পট পথরাপপস্  প ও পপ ০ সপ 

। কিন্তু হায় আমাদের দরশ পরশে তুই, 
হইবি মোদেরি মত, বাকী মাজ দিন -ই। 
যেদিন শিখিবি তুই দর্পণে দোখতে মুখ ) 
সে দিন হইতে ভোর ফুরবে লাবণ)টুক। 

শরীক্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 
চে 

প্রার্থন। | 
দেবতাগো! হভেঙ্গে দাও দেহের বন্ধন, 

ছুটী প্রাণ এক সাথে ও মিলাইয়া । 
সহিতে পারিন। অ।র বিরহ বেদন--. 
বিরহ রজনী এবে_যাক পোহাইকা 
তিল তিল করি নিশি পশিতেচ্ছে প্রাণে, 

(তল তিল করে প্রান ষেতেছেঞ্ভার্গিয়া 
গাণের-_উদয় গীতি নিরাশার তানে-- 
| [তম তিল করি বুঝি মেতেছে মরেয়! ৃ 

খনন] হৃদয়ে মে|র ছিল কোমদিন। 

ব।হিতে সংসারে বপি সুখের জীবন । 
মে আশা ফুরায়ে গেছে, হয়ে গেছে লীন্-- 
সংসার হয়েছে এবে-কণ্টক কানন ! 

পাবনা খেলিতে আঁর এ ভবের খেল।-- 

চ'হিনা হইতে বন্দী-_দেহাক!র!'গরে। 

দেবভাগো ! 

৮ 2 শশগাী শশা পাতি শশী শি শীপশীপিপাপা শিপাপীশিসপীপিসপসপিপাশীপাস পপ পপি 

রি 

পি1৮ 

দাও দাও, মিলাইযে ০মল1-৮ 

এহ কারাগার মোর_যক ভেপে ঢুবে! 
' এক আশ ছিল প্রাণে সংপাঁব মাঝাতে_ 

সেই আশা যদ দেব! গ্যাছে ভাঙ্গিয।| 
তবে আর কেন মায়। জীবনের তরে--- 

' জীবনের কুত্র মম._দাওগো। ক।টিয়। | 
আধারে হেরিয়ে আলো পড়িছু ঝাপাষে ! 
ভেবেছিস্থ কাছে গেলে আলোকিবে গ্জাণ 

কোথ। হতে ঝড় এল, দিল নিবাইয়ে -- 
ভেঙ্গে চুরে গেল মোর--আশার ব্ঘবপন। 

দেবতাগে।! ভেঙ্গে দাও দেহের বনী, 

দুটা প্রাণ এক সাথে দাও মিশ্মাইয়া । 
মহিতে পারিন! আর বিরহ বেদন-- 

বিরহ রজনী এবে--যাঁক পোহাইয়। ! 

শ্রীচণ্তরঞ্জন দা! 

০১৮ শী শীলাশীশপীরাশিশীিট টি শী ীশা্পাশশাাশীশািি 
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দ্য 0900171569 পাল!মেন্ট মহাসভাগৃহ । 

রাত্রি ৮ টার সময় [08289 ০01 0012117)01)8 

সভাগুহে উপস্থিত হইলাম । আয়র্লগের 

জমীসংক্রান্ত আই€নর কোন প্রশ্ন লইঙ্ক 

বিতগা। চলিতেছিল। ১৮৩৪ শ্রী; অবের 

১৬-সক্টোবর তারিখে পুরাতন গৃহ অগ্নি- 
দগ্ধ হয়। ১৮৪, শ্রী: অবের ২৭শে এপ্রেল 

তারিখে ত্ত্তি স্থাপিত হইয়া ১৮৮০ 

শ্রী: অন্দে এই নুতন গৃহ প্রস্তত হয়। সম 
মহাসভাগৃহ একখানি গ্রাম বলিলে চলে, 

প্রায় ২৫ বিঘ। জমি ব্যাপিয়] দণ্ডায়মান ।' 

সর্ব্বোচ্চ ধবজা (০৭9) ২৩৫ হাত উচ্চ, 

এইখাতন ৫৬৭ মণের একটী ঘণ্ট। 
ঝুলিতেছে। গৃহমধ্যে প্রকাঁও হল গালারি 

প্রভৃতি ১৪টী। সম্তরান্ত বৃহৎ পব্বার 
বাপ করিতে পারেন, এরূপ ৮টী মহল 
(0£8010] 19511920069) ৷ স্মসজ্জিত স্ব প্র- 

শস্ত ৩২টী কমিটী ঘর। এতঘ্যতীত 

পুস্তকালয়, আফিস, খানা-কাম্র1 প্রভৃতি 

যে কত, বল। যায় না। সর্বশুদ্ধ ৬০০ 

ভাগে (90016020068) বিতক্ত। সুবিশাল 

ব্রিটাশ সাআাজ্যের শাসন কার্ধের উপযুক্ত 
সতাগুছ, সন্দেহ নাই। গৃহান্/ক্তরে পিট 

(216), কল্স, (০২) প্রভাতি রহ মহা 
জীবের শ্বেত মর্্রময়ী মূর্তি স্থাপিত। 

্থীনের মাহাব্য বর্মণ করা আমার | 
ন্যায় ক্ষুন্ জীবের সাধ্যাতীত। সুতরাং! 

কবির 

করিলাম । 

এই কয়টী কথা দ্বারা শেষ 

*৮00)6 90156695801 183 92165 26 
€10006101, 

[2106 9601065 1806 ০1088, 2700 0119 

৯115 0০ 01767 

619 009 200099 0£ 32)010)07)+ 

11700110, 
৩৯ শে মার্চ, [001555160 030948007 

কালেজের বাইচ। চারিদিকে বসন্তের 

হাওয়া ছুটিতেছে, পৃথিবীর নরনারী,' 

পশুপক্ষী, এমন কি অচেতন (1) উত্তিদ- 

জগৎ পর্য্যন্ত হর্ধে পুলকিত-তন্থ। ক্ষতির 

বান্াস শীত-পীড়িত সংসারে নূতন জীবন 
সঞ্চার করিয়া অভিনব স্মুনূর দৃশ্যাবলী 
দ্বারা জীবলোককে অনুপ্রাণিত করিতেছে । 
কিন্তু তাই! দেশের বসস্তের কিছুই 
এখানে দেখা যায় না; খতুরাজের সেই 
প্রাণপাগলকারী ওদাসাময় জাঁধিপত্য 
এখানে খাটে না; _ব্রিটাশর!জের দোর্দওু- 
প্রতাপে সৌরজগতের হর্ভা-কর্তা-বিধাঁত) 
প্রচণ্ড মার্ভগওদেব পর্ধ্যস্ত সর্বদা জড়সড়, 
বসস্ত কোন্ ছার;$-- সেই তমাল তরুর 
নবীন পত্র, প্রক্ষুটিত কিংগুক পুষ্পসকল, 
গন্ধ বাতাবিলেবু ফুল, স্মুষি্ট সৌরত 
প্রচার দ্বার চতুর্দিক আমোদ্িতকারী 
বিকশিত আমমুকুল, হ্থললিত চন্ত্রপ্রতা, 
চন্দনতরুসন্ভুল মলয়াচল-মন্বন্ধী ফুরছুরে 
দক্ষিণ পবন, স্থকোমল হরিতপত্র-শোভিত 
বুক্ষোপরি ক্রীড়মাণ কোকিল কলাপের 
শ্রবপ-মনবিহ্বলকারী স্থমধুর কুছ্ছরব, 
একল ইউরোপে লড়োগ কর! স্বথ্থের 

| অগোচর ব্যাপার। আর গ্নিতে পাওয়] 
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ধায়. না, বসম্তরাগে গীত শরীর মন অব- 

সাদক জয়দেবের গান 

“ললিত লবঙ্গ লতা পরিশীলন কোমল মলয় 

সমীরে 

“মধুকর নিকর করস্থিত ফেবফিল কৃজিত 

কু্জকুটারে । 
*বিহরডি ছয়িরিছ সরস বসন্তে, 

“বৃত্যুতি যুবতিজনেন লমং পি বিরহিজনস্য 

তুরস্ে ॥' 

ঘষে বগন্ত খডু সমাগমে ভারতে রতি 

ক্বীড়াহেতু নিকুঞ্জবনে কুঞ্চদকাশে সত্বর 
যাইবার জন্য সধিগণ রাধিকাকে 

“রতিচ্মুখমারে গতধভিসারে মদন মনো- 

| হর বেশং 

“লন কুকুনিতদ্থিনি গমনবিলম্ব নম্ুসর ভং 

হবদয়েশং ॥ 

“ধীরসম্ধীরে বমুনাতীরেবপতি বনে বনমালী। 
“পীতপর়োধর পরিসরমর্দন চঞ্চলকর 

যুগশালী ।।” 

বলিয়! উত্তেজনা কর্রিতেছেন, লেই লময়ে 

পৃথিবীর প্রধান নগর লগ্ডনের লোক 

কৰি বার্জিলের (51711) নহিত «0828 

808106 8%0)906617 

[0:0977018 [0912209, (আইস, সকলে 

ভপস্থিত হুই, এবং উপযুক্ত পুরস্কার আশ। 

" কফরি।) গান গাইতে গাইতে কলেক্ধ বাই- 

চের জন্য বিশেষ উদ্যোগী। ইংলগ্ডের 

চচ্ষুত্বরপ অক্ষফোর্ড (0810:0) ও 
কেছ্িজ (0870)71£9) বিশ্ববিদ্যালয়ের 

বাছ। বাছা জন বলিষ্ঠ যুবক 
€ তন্মধ্যে লর্ড আম্ধিল :)-_.£71061]) এক 
জন) ক্েপণী চালনায় শক্তি ও নৈপুণ্য 

প্রকাশ দ্বার বীরত্বের পরিচয় দিবেন, 

ইহারই জন্য এক মাপ হইতে নানাবিধ 

01011106509 

১৬ 

আয়োজন । মানলিক উৎ্কর্ষতার শঙ্গে 

সঙ্গে শারীরিক ধল বিক্রমান্দির বিকাশের 
প্রতি ধাহাদের এন্সপ লক্ষ্য, তাহাগ্গের 

জাতির উন্নতি না হইবে কেন? শুধু 
শরীর বা মনের বর্ধন দ্বারা প্রকৃত উন্নতি 

লাভ জসম্ভব, ধুগপৎ ৪উভয়ের পুষ্টিলাধন 
প্রত্যেক বিজ্ঞজাতির বানীয় ও কর্তব্য । 

আর্্যদিগের অভুদয় ফালে হঠযোগের 

প্রতি বিশেষ দৃ্টি ছিল প্রাচীন শ্রীকগণ 
এ বিষয়ে ইউরোপের আদর্শ স্থল। বর্তমান 
সময়ের ইউরোপ ও জামেরিকাত হিশেষ 

জঙ্থুলিয়! ইহা বিলক্ষণ বুঝেন & * 
অক্ষফোডের চিহ ঈষংনীল, কেছ্বি - 

জের ঘন নীল। আবাল-বুদ্ধ-বনিতা ;-_ 

দোকানী, পনারি, গাড়োয়ান, রাস্তার মুটে, 
গরিব ছুঃখী সম্ভানগণ, (0101৫10 0£ 06 
6৪/$৩: ) পর্যন্ত নবাই ভুইয়ের এক প্রকা- 
রের ফিতা (81১০2), গলার বন্দ (92৮6) , 
বা ফুল (099%৮০), পরিয়াছে; এমন, 
কি, যাহারা কেস্্িজ অক্ষফোড” কোথায় 
ব| বিশ্ববিদ্যালয় কাঙছাকে বলে, ফোন 
কালে জানে না, নৌকায় কখন চড়ে 

* এই কাপেজ বাইচ ১৮২৯ তরী অকে 

ক্থাপিত হয়! সেই অবধি এ পর্যন্ত হিসাঁব করিলে 
আক্ষফোর্ডের একবাজি জিভ আঁছে। গত 
চালিবাঁয় ক্রমাথাত কেন্বিজেয় জয়। 

1 07800 09021)661--01870 08 
6 10095 01928 )) (85০ 11806 200 
09৭ 0108? 
012170-0700)61,--106017 81700 178170% 

915 008106 00 0০ ৪ 0001096 12796017, 

বালিকা! নাতিনী ।--ঠাকুর ম! ! এই সফং 
নীল ও ধন নীলের মানে ফি? 

বৃদ্ধা পিত।যহী ।”-ইটন ও ছা।রে! (লগুনের 
নিকটস্থ ভুইটি এপ্টে.স স্কুলের মাম )ব্যাটবলের 
বাইচ খেলিতে। 

কলেজ বাইচ সম্বন্ধে অনেকের এইরূপ জ্ঞান। 



২৮, নব্যভাঁরত | ( অষ্টম খণ্ড, প্রথম সৎখ্যাঁ। 
সপ সস | শশা শপ পপ পপ পা পা আপদ ০ 

নাই, বাইচ কখন দেখে নাই, তাহারা | দেখিতে দোধিতে সকল স্থান পূর্ণ হয়? 

পর্ধ্যস্ত এক পক্ষ অবলম্বন করিয়! তচ্চিহ ; গেল। টিকিটের মূল্য ২২ হইতে ১৫২1 

ধারখ করিতে ছাড়ে নাই। কত লোক নির্দিই কালে বেল! ৪ টার সময় 

বেসি জের উপর, কত লোক অক্ষকোডের | সুন্দর সুস্থ সবল ১৬ জন দীাড়ীসহ অতি 

উপর রাশি রাশি টাকা বাজি রাঁখিযাছে।1 : পরিষফার ছুইখামি ছোট ডিক্ষি পাটনি 
[ - মানাদিক হুইজে নাঁনারঙ্গের লোক | হইতে ছ।ড়িল। ১০ মিনিটের মধ্যে আমা- 

নানা প্রকার যাঁনে ও পদব্রজে প্রাতঃকাল | দের সম্মুখে উপস্থিত। যে রূপ শান্ত 

হইতে বাইচ স্থলাঁভিমুখে ধাবমান । বেলা ৰ সমাহিত ভাবে, গাভীর ও মর্যাদার সহিত 
ৃ 
ূ 
ৃ 

| 

১০ টার মধা পাটখন (17১706 ) হইতে | জসন রক্ষা 'করিয়। দাড় ফেলা হইতেছে, 

দেখিলে বোঁধ হয় না যে, কোন প্রকার 

সাইল ন্দীর ছুইধার লোকে লোকাবণা 1! প্রতিদ্বন্দী। আছে । আর আমাদের 

বাঁইচের ৩ ঘক্ট! পূর্বে গয়েইমিনিঈর পেত, । দেশের বাইচে সপগুশিব উন্নতি করত ঈাত 

€7 50101867006) হইতে আোন্্! মুখ মিটকাইয়! আনন হইতে এক হাতত 
লেক পর্ধযস্ত ৫ ক্রোশ নদীবক্ষ নান1 | উচ্চে উঠিয়া সঙ্গেরে দাড়ে থাবা দারা 
শ্রেণীর নানা সাজের বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, যুবক, | জল ছিটাইয়া নদী তোলপাড় না করিলে 

ৃ 
| 

শোর্লেক (110:01০) পর্যাস্ত সাড়ে ঢারি 

সুবন্ধী, বালক, বালিকা পুর্ণ, বৈছ্বাতিক, । বিরুষ প্রকাশ হয় না। যেখানে বিধাতার 

ধাষ্পীয ভইতে গাধাবেট পর্ধযন্, নানা । কৃপা বর্ষে। সেখানে নিশ্বও সুমিষ্ট হইয়া 
ধকমের জলযাঁনে আনীর্ণ। জনমান। দড়ায। তল্লক্ষণ পরে গ্রচারিত হইল, 

সমূহ মধো, কেহ্ছি জের একথা নি,অক্ষফে'ডেঁর ৰ কেস্বিজেব জিভ, ১০ হাত আগে; পাটনি 

গ্রক থ'নি, শালিপ ([000719) একখানি | হঈটডে মোরলেক পহুছিতে ২* মিনিট ১৪ 

ও সংবাদ পন্ের একখানি বিশেষ গাতীর্য্যের ৰ সেকেগড লাগিয়াছে। যেমন শেষ হইল 

সহিত ধীরে ধীরে উদ্জান বাহিয়া মোর্ ; অমনি আমর) ঘবে ফিরিলাম 5; পথে 
লেকাভিমুখে যাইতেছে । ব্যবসায়ীগণ | দেখি বাইচের সমস্ত বৃত্তান্ত সহ বন 

বিজ্ঞাপন প্রচারোদেশে নানা প্রকার ূ সংবাদ পত্র বাহির হইয়াছে । দেখ ভাই! 

নৌক1 নান। ছন্দে সাঙ্গাইয়া লোকের ূ কি ভয়ানক এই উদ্যম । 

চিত্তাকর্ষণে যত্ববান। তীরে ৭৮ জায়গায় এই জলে স্থলে ৪1৫ লক্ষ লোকৈর 

য় ২« হাজার দর্শকের জন্য ধাড়াইবার ূ উৎসাহ, উদ্যম, বিমল গ্রফুল্লত দ্েখিয়! 
ও বমিবার বাবস্থা করা হটমাছে ; | বড় আনন্দ পাইলাঁম। এরূপ বিরাট জনন 

1 এখানকার লোক বাকি রািতে খুব | তাৰ এ প্রকার আমোদ আহ্লাদ প্রকাশ 

রি এই বাইচ উপলক্ষে ৮১০ কোটী । দ্বারা দেশের যুবকবুন্দকে শারীরিক ব্যায়া" 

5577755 | ম।দির সম্বন্ধে যে পরিমাণে উৎসাহ প্রদান 
আমি ছাঁড়ঃ আর সবাই কোন' একপক্ষ ভবলঙ্বন)। 2 বে 
জিকো নিও জিও ন কর। হইল, ত|হার ফল অতি উপাদেয় এবং 

নো বহি জালাল ৰ সেরূপ উত্সাহ সহস্র সহত্র পুক্তক বা উপহ্দশ 

প্রতি ব্যাপারে খুব বাঁজির ধুম । | দ্বারা কখন সম্ভবে না। আর একটী বড় ম্ুখ- 



বৈশাখ, ১২১৭1) সাঁওতাল কাহিনী | ২৯ 
টিবি সপ পশপাশশসিপীপপী পল সি পাত পম জ০াপপপীপাপ্পসিপ পা ৬ স্পিপপিসলা এ পশাক্গ | শি পপি শসা সপিপিকীপসপাপা সি সী পপি পাপ পাপ পা ৮ পাশা শিশীশিষ্পি পি শিপ্পাশীি | পিপি জং পিস দিস 

গ্রুদ ভাব এই সময়ে মনে হইল । নিক্াছি হইয়াছিল । কথাগুলি প্রাণে এত মি 

পুরিতে জগন্নাথের মন্দিরে পাগুা!দের বালক- লাগিয়াছে' যে, যখন তখন মনে হয়) এব 

গণ দেবতার সম্মুখে করষোঁড়ে প্রার্থনা করে, | প্রাণ ভাবিয়! উচ্চারণ করিলে বিপুল শ্ুখ 
“সংসার সুখী কর, ঠাকুর ।” বাস্তবিক | পাই। এই প্রকগ জনতার সমারোছে 

ইহা! অপেক্ষা উচ্চ কামন।॥মান্ুষ প্রকাশ | উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইলাম, এত লোক 
করিতে পারে না। ব্যক্তিগত ল্বার্থপরতী- ! কে একত্রে পবিত্র শু সম্ভোগ করিতে 

প্রধান দেশের দেবমন্দিবে “ধনং দেহি, | দেখিলে নিজে কি অতুল অনির্বচনীয় 

পুত্রং দেহি” র স্থানে এরূপ উদ্বার উন্নত | সুগ পাওয়া? যায়। যদি সমগ্র সংসার এই 
প্রার্থনা সম্ভবে, পূর্বে বিশ্বাস ছিল না; | ভাবে চিরস্থৃখী হয়, স্থুরল্লোক ইহার ম্কিট 
তাই সাবাদটী শুনিবা মাত্র হদয় রাজো | নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। 
এক অভিনব আনন্দ ভাড়িত-৫বশে লঞ্চারিত 

প্পস্পীপীষটা পা পাশা ০ ২৩ পাতি 

সাঁওতাল কাহিনী । 

যে দিকে ক্ুর্ধ্যের উদয় হয়, সেদিকে । মাটী সমান করিয়া দিলেন । মই. দিয়া যে 

মন্ুষ্যের জন্ম হইয়াছিল । প্রথমে কেবল | মাটি ভার্গিল না, তাহাই পাহাড় হইল । 

জল ছিল, জলের নীচে মাটী ছিল। ক্রমে জমী সমান হইলে ঠাকুর তাহাতে 

র।ঘব বোয়াল কাঁকড়া চিংড়ী প্রভৃতি জল- | বেখাবীজ্জ বপন করিয়। দেন। জ্রুযে 

জন্থর স্থ্টি হয়; তাহার পরে পক্ষীর স্টি হয়। | অন্যান্য বৃক্ষ জন্মে, বেণা বনে হংস- 

পক্ষীগণ জলের উপর ভানিয়৷ বেড়াত, ৰ ডিম্ব ছইতে নর নারী উৎ্পন্ন হয়। বড় 

কিন্ত আহার পাইত ন1। তখন ঠাকুর ৰ ঠাকুরের আদেশে পাখী ছুটী আপার! 

কুম্ভীর চিংড়ীমাছ ও বোয়াল মাছের সাহায্যে যাহা খাইত, তাহার রসে তুল। তিজাইয়। 

নমুদ্রের নীচের মাঁটা উপরে ভুলিতে চেষ্টা | নর নারীর মুখে চাপিয়! দ্িত। এইরূপে 
করিলেন। তাহারা কেহই লফল হইল | শিশু ছুটী বড় হইলে তাহার! পুর্ব্ব দিকে 
নাঁ। এই অপরাধে বোয়াল মাছের | হিহিড়ী পিপিড়ী দেশে নর নারীকে রাখিয় 
আইস হয় না। তখন ঠাকুর কচ্ছপকে | প্রস্থান করিল। এই নর নারীর নাম 

জল্লর মধো পায়ে শিকল বাঁধিয়া রাখিয়! ; পিলচু বুড়া ও পিলচু বুড়ী। সাম ঘাসের 
দিলেন। একট| কেঁচো সেই কচ্ছপের | বীজে তাহারা জীবন ধারণ করিত। তল 
উপর লেজ রাখিয়া! মুখ দিয়! সমুদ্রের তল ; তাহাদের পরিধেয় ছিল না, . লঙ্জাও হিল 
হইতে মাটা ভুলিয়া! মলদ্বার দিয়! সেই মাটী ; না। 
কচ্ছপের উপর জমা করিল। তাহাতে] লিটা তাহাদিগকে ভাতে বাখর 
পৃথিবী ক্ষ হইল। ঠাকুর মই দিয়া সেই মিশাইয়! মদ প্রত্তত করিতে শিখাইয়া দেয়) 



খ্ট্ও মহ্যভাঁরত | ( অফম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা । 
হপ্রপরররাররাররগারাররাঃরারাররাররররারাাতরিরররররাাাারারররি 

এবং মারং বুকে (বড় পর্বাতের প্রেত) 

উত্নর্গ করিয়া মদ খাইতে পরামর্শ দেয়। 

সাহার সেই উপদেশমত মদ প্রপ্তত করিয়া 

তিনটী সালপাতের দোনায় মদ রাখি! 

ক মোন] মারং বুরুকে দিয়া তুই দোন। 
ছুজনে খান্ন। এবং উন্মত্ত জবস্থায় সহবাস 

করে। রাত্রি প্রভাত হইলে তাহারা আপন 

লগ্ঘতায় লজ্জাবোধ করে। তখন বট পত্র 

পরিধান করিয়া লগ্ততা নিবারণ করিয়া- 

ছিল। 
শপিলচু বুড়া ও পিলচু বুড়ীর সাত পুত্র 

ও সাত কন্ঠ! হয়। বুড়া যুব! পুত্রদিগকে 
লইয়া শীকান্র যাইত ও বুড়ী কন্যাগণকে 
লইয়! শাক তুলিত। শাক তুল! শেষ হইলে 

একদিন ঘুবতীরা চাপাকিয়। নামক বট 
বৃক্ষের তলে বিশ্রাম করিয়া ঝুরি ধরিয়। 

ঝুলিতে নাচিতে এবং গাইতে লাগিল । 

ইত্যবসয়ে ধুধকের! একটী মৃগ শিশু লইয়া 
সেইধানে উপস্থিত হইল এবং ক্রমে ঘুবতী- 
গণের সহিত নাচিতে লাগিল; ক্রমে বয় মত 

এক একজন এক এক জনকে বাছিয়! লইল। 

যখন তাহারা আপনি পছন্দ করিয়। লইল, 

বুড়া বুড়ী কৌন আপত্তি করিল না। তাহা- 
দেয় জনেক সন্তান সম্ভতি হইয়াছিল। 

কিন্ত জার কেহ সগোন্্ বিবাহ বরিতে 

ন! পারে, এজগ গোত্র বা পারিশ ভিন্ন 
হইল। ' 

প্রথষে সাত গোত্র হইক্াছিঙ্গ (১) 

হালদ। (২) মুন্দ, (৩) কিছু (8) ছেআোম 
২ মাড়ণ্ডী (১) লরেণ (৭) টুড়ু। সংখ্যা বৃদ্ধি 
হইলে সে দেশ ছাড়িয়া! তাহার] খোজকামান 

দেশে প্রস্থান করে। এখানে তাহাদের 

অনাচার বৃদ্ধি হইলে ঠাকুর অগ্নি জল বর্ষণ 

করিয়। নকলকে নাশ করেশ। কেবল 

ফাহারা হায়াত পর্বতের গুহার জাশ্রয় 

লইয়়াছিল, তাহায়াই রক্ষা পাইয়াছিল । 

কিছু কাল হারাত। পর্বতের নিকট বান 

করিয়া শেষে শশানবেড়ার বিস্তৃত মাঠে 

যাইয়া! বা করে। এখানে জার ৫ পাছী 
পারিশের নিয়ম হয় । 

(৮) বাধকে (৯) বেসরা! (১০) পাঞ্জরিয়। 

(১১) চড়ে এবং (১২) বেদেয়া। এই বেদে! 

পারিশের লাক এধন আর দেখা যায় ন1। 

“হিহিড়ী পিপিড়ীরে বোন জনমলেন 

থোর্ষকাসান রে বোন খোক্ষ লেন 

হারাতারে বোন হার! লেন 

শশানবেড়ারে বোদ গ্াতে না হবো” 

শশানবেড়া হইতে পাওতালের। হজরপি 

দেশে এবং তথা হইতে জঙ্গলের মধ্য দিয় 

সিংছুয়ার গিরিসঙ্কটে পর্বত অতিক্রম 
করিয়া আইরে দেশে আপে, তথা হইতে 

কারণে, কায়ণ্ডে হইতে চাই দেশে আইসে। 

&াইদেশে আমির! তাহার! জনেক দিন 

বাস করিয়াছিল। অনপ্তর জনসংখা বৃদ্ধি 

হইলে লাতনদী চাম্পা দেশে উঠিয়া বায়। 

এখানে শক আক্রষণ হইতে আত্মরক্ষার 

জন্য এক একটী গড় নির্মাণ করিয়া তাহাতে 

এক এক পারিশ বাস করিভ। ভিগ্ন ভিন্ন 
দেবতার ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দিই হুইয়াছিল। 
কিন্তুরা রাজা ছিল, সুগ্বরা পৌরহিতচ করিত). 
লরেণের! প্রহরীর কার্ধ্য ফরিত, হেম- 

রোমের! যুদ্ধে যাইত, মারাগ্ডীরা প্লনপতি, 

টুড়র। বাদ্যকর এবং বাস্কের! ব্যবসা! করিত। 
এই্রূপে অন্যান্য পারিশের একএকটি - 

কর্্দশ নির্দিই . হইয়াছিল। চাম্প। দেশে 

তাহারা বহছষুগ ছিল, তজ্জন্য চগ্পাকে 
সাও'ডালের 'জাদিম নিবাস বলিয়া! উদ্রেখ 
করে। এখান হইতে (হিন্দু) খেরো* 



বৈশাখ, ১২৯৭ |) সাঁওতাল কাঁছিনী। ৩১ 
পা 

যার সাওতালের। রাজ! রামচন্ত্রের সঙ্গে 

লঙ্কার গিয়াছিল। তদবধি অনেক দিন 

পর্ধ্স্ভড দিকু (বিদেশী)দিগের 'সহিত তাহা" 

দের কোন বিবাদ হয় নাই। লাওতালেরা 
জঙ্গলে ও দ্রিকুর মাঠে বাস'করিত। কিন্তু 
ভরিষ্যতে দিকুদের সহিত অনেক বার 

বিবাদ হইয়াছিল । 'কামর। অরণ) পরিক্ষার 

করি, দিকু জামিয় কাড়িয়। লয়। 

“যদি সাঙ্ছেবের তাহাদের সপক্ষতা না 

করিত, এতদিনে আমর1 তাঞাদিগকে 

গঙ্গ। পারে ভাড়াইয়1 দিতাম।* একবার 

দিকুরা চাম্পাগড় জয় করিয়াছিল, সা1ওতা- 
লের। পুনরায় তাহা কাড়িয়া লয়। এই 
সময় দিকুরা এই গানটী করিয়াছিল। 

দাদাষ ইনদান সিন মন্দান সিন 

দ্লাদ[যা ছুটালন চাম্পাক1 গড় 
বহিন গে ন! কাদে! না খিজে। 

বহিন গে হাতে ক শাক বিচে। 

বহ্নিন গে কানেক। সোণ। বিটে! 

বছিন গে তাউ হোনা লেবে চাম্পাক1 গড় । 

চম্পা হইতে সাওতালের। তোড়ে পো 

থোরী বাহ। বাদেলায় উঠির। যায় । এখানে 
থাকিবার সময় যত দেহ দাহ করিবার ও 

অজয়ে জক্থিদিবাব কিন্বা বিবাহে ব্ীলোক- 

দের মাথায় সিক্কুর দিবার প্রথা] তাহাদের 

মধ্যে ছিল না। তখন মৃত দেহের করর 

হইত । এ প্রথ] পরে তাহার ছিন্মুদের নিকট 
শিক্ষা করিয়াছিল । 

কেছ কেন বলে, গ্মুঘলমানদিগের ভয়ে 

সাওতালেরা তোড়ে পোখেরী বাহ বন্দেল। 

হইতে জোন! জশপুর পলাইন্না যায় । সে 
থানে অধিক দিন থাকিতে না পারিয়! খাষ- 
পাল বেলগওঞ্জাতে পলায়ন করে। এখান 

হইতে তাহার! ছত্রভম্ব হইয়৷ ভিন্ন ভিন 

দিকে যায় । কেছ শিখার দেশে, কে 

নাগপুরে হায়। শিখার দেশে ইহছার| ছাত। 

পর্ব শিখে । শিখার দেশে স্থান অভাব 

হইলে টুপি দেশে উঠিয়া! যায়। অজয় 
পার হইতে পুর্ব পুরুষ নিবারণ করিয়াছিল, 
কিন্তু পেটের জালায় সেপ্নিয়ম ভঙ্গ করিয়াই 

সাওতাল দেশে আগিয়াছি, এখন জাবার 

কোন দিকে চলিয়া যাইব |” 

রাজগহলের পথে অনেকে গজ। পার 

ইইয়। গিয়াছে । জানিনা ঠাকুর কোন দোষে 

আমাদিগকে শান্তি দিতেছেন। কেই কেহ 

বলে, চম্প। হইতে সাতদেশে*্গিরা বাস 

করিয়াছিল বলিয়। ইহাদের নম সত ব। 

শান্ত হইয়াছিল, তাহা হইতেই সাঙ্জাল নাম 

হইয়াছে । জন্যেরা বলে, সঁ]ওতালিতে 

বাস 'করিয়াছে বলিল ইস্থাদের নাম সান্তাল 

হইয়াছে। অনেকের বিশ্বাল, পশ্চিম দিক 

হইতে সাওতালেরা এখানে আগিয়াছে। 

সাওতাল পরগণার পূর্র্ব নাম তুড়ক দেশ। 
জারমানদের ম্যার় সলাওতালের অপনাদি- * 

গকে ছোড় বা মন্ুষা বলিয়! ভাকে। হ্োড় 

বীরহোড় মুড, বা কুড়-শ্বী চম্পা বাস কালে 
সকলকে খেরয়ার বলিত। ক্রমে কুভূম্বী়] 
দিকু হইয়] কুঙ্থাঁ হয় এবং বীর হোড়ের! 
বানরের মাংস খাইয়। পতিত হয়। সাও. 
তালও দিকুর মিশ্রণে সিংহ ঘাটোরাল নাতির 
ক্বত্টি। এই জাতীয় মাধো মিংহ 
চাম্পা হইতে লাওতালদিগকে তাড়াইয়। 
দিয়াছিল । 

কয়েক বঙ্নর হইল পারশোগার 
ভাগরত মাঝি (সাওতাল ) শ্বজাতীয়দিগকে 
শূকর ও কুকুট মাংস পরিহাগ করির। হিন্দু 
হইতে ' শিখাইয়াছিল। তদবধি সাওতা- 
লের! সাধু বা সাফা) ঝুট এবং বেদিয়। 
এই তিন শ্রেণী হইয়াছে। সাক! 
শ1ওভালের! হিচ্ছুর মত আচয়ণ কযে। 

শরীক্ষীরোদ চক্র. রায়চৌধুরী 



মহত্ব জজ মুলারের জীবনচরিত। 
প্রথম অধ্যায় । 

বাল) জীবন । 

বিলের নিকট গ্্যাসলিডাউনের উপরে 

নির্মিত অনাথাশ্রম নামক শ্রন্দর অট্টালিকা 

শ্রেণী দৃষ্টিগোচর. হুইয়া থাকে। পাচটী 
গ্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জট্টলিকায় ছুই সহত্রের 

অধিক অনাথ বালক বালিকা প্রতিশীলিত 

হইতেছে । এই আশ্রমগুলি তাহাদিগের 

প্রতিষ্ঠাতা মহায়া জর্জমুলারের ॥য়া ও 
মহ্গদমতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । 

কিন্তু বাস্তবিক মুলারের শৈশব ও 

যৌবন কাঁল কোন অনাধাৰণ কার্ধোর জন্য 
প্রসিদ্ধ নহে। মুলার নিজ বিবরণীতে 

ক্বীক।র করেন যে, তাহার বাল্য জীর্ন অতি 

গ্ভিত কার্যে অভিবাহিত হইয়াছে । পরি- 

ণামে সেই সকল ল্মরণ করিয়া তিণি অন্ুতাঁ- 

পানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন। 

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসের সগু- 

বিংশ দিবসে গ্রসয়। দেশের অন্তর্গ 5 ক্রপে- 

ণষ্টঠাড নামক ক্ষুদ্র পলীতে জর্জমুলার 

কলেবর পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতার 

নাম হার মুলার হার মুলার রাজ সম্পর্কীয় 

কোন কার্ধ্য করিয়া সংসার যাত। নির্বাহ 

করিতেন। মুলীরের পাঁচ বত্মব বয়ক্রম 

কালে তাহার পিতা তাহাকে হিমারসলবেন 

লইয়া! যান। ক্রপেনষ্ট্যাড হইতে হিম[র- 

সঈবেন ছুই ক্রোশ দুরে অবস্থিত। 
জর্জের এক জ্যেষ্ঠ ভাত ছিলেন। 

হাঁর মুলার অধিক বেতন ন1 পাইলেও প্রত্র 

হুষটটীকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ দিভেন। 

পুত্রগণ টকা খরচ ন| করিয়। সঞ্চয় করিবে 

র 

€ 

এবং এইরূপ সঞ্চয করা অভ্যাস থাকিলে অর্থ 

ব্যবহারে পটু হইবে,এই আশায় তিনি তাহা 

দিগকে বহুল পরিমাণে অর্থ দিতেন । ছূর্ভাগ্য 

বশতঃ তাহার! অধথ। ব্যন্ন করিয়া ফেলিতেন, 

এবং পিতার বিবক্তিভাজন হইতেন ও ত!হার 

নিকট মধ্োেমধ্যে শান্তি প্রাপ্ত হইতেন।, . 

একাদশ বর্ষে জর্জের পিতা জর্জকে 

বিশ্ববিদ্য!লয়ের পরীক্ষার জনা গ্রস্তত করণ।- 

ভিপ্র/য়ে হালবাবষ্্যাডের ক্ল/াসিকেল বিদ্যা- 

লয়ে প্রেরণ করিলেন । জর্জ উপযুক্ত 

বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই তাহাকে পুরোহিতের 

কন্মে নিয়ে'জত করিবেন, ইহাই তাহার 

অভিপ্রায় ছিল। নস্ুুতরাং তিনি তাহার 

পুরকে সম্পূর্ণ শিক্ষ। প্রনান করিবার 

নিমিত্ত বিশেষ যত করিয়াছিলেন । 

মুলানেব ন্বকীয় বিবরণ হইতে ইহা স্পট 
প্রতীযমান হয যে, এই সময়ে তিনি পাঠে, 

নম্পূর্ণ মমাযোগী হইয়া ছিলেন ও উপা- 

মন!ষয ভাহার কিছু মাত্র অন্থরাগ ছিল না। 

নলারের পিতা বোধ হয় মুলারকে পর. 

জীবনে মুখী দেখিবার জন্য উাহাকে 

পৌরহিত্যে বিনিয়োগ করিতে বাঁপন| 
করিগাছিলেন। কিন্তু তিনি পৌর- 
হিত্যের দায়িত্ব ও যোগ্যতার বিষয় একবারও 

ক্মরণ করেন নাই। মুলার পিতায় অভি- 
প্রায়নুষায়ী জার্মেনীর পুরোহিত হইতে ন। 

পারিলেও, ঈশ্বরেচ্ছায় এরূপ মহৎ কার্য 

করিয়াছেন, যাহা প্রচলিত সময়ের কোন 

ধর্মযাজক করিতে সমর্থ হম 71 ই। 
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পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে জর্জ মাতৃ- র এই সময়ে মুলারের পিত। ম্যাকডিবর্গের 
হীন হইলেন। মাতার আদর্শ যে মুলারের । নিকট গ্ষোেনবেক নগরে একটী কার্ধ্ে 
জীবনের কেন উন্নতি সাধন করিয়াছিল, ' ' নিযুক্ত হইলেন। জর্জ তাহার পিতার 
এরূপ ধোধ হয় না। কিন্ক মাতৃবিয়োগ : নিকট তাহাকে হ্যালবারষ্টাডের স্কুল 
হওয়!য় মুলার ভাবশ7 শোকবিহবল । হইতে ছাড়াইয়! ম্যকডিবর্গের স্কুলে ভর্তি 
হইয়াছিলেন। তিনি অল্পদিন মধ্যেই | করিয়া দিতে অম্ক্রোধ করিলেন। 
মাতার মৃতাশোক বিশ্বৃত হইলেন এবং অল্প তাহার পিতা কয়েকটী অনৎ 
বয়মেই তিনি পাস্থনিবাসে যাইয়া তাস । বালকের সঙ্গ পরিত্া।গ করাইবার 
ক্রীড়ী ও ন্দ্রাপানে সময় . অতিবাহিত অন্িপ্র।য়ে তাহার অনুষ্োধ রক্ষা করিলেন, 

করিতে ল!গিলেন। তাহার ধর্দমপোদেশ এবং হীমারসলবেনে একছ্রন গ্রীকরেমক 
গ্রহণের উপযুক্ত সময় উপস্থিত. হওয়ায় ইত্তাদি ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতের *অর্ধীনে 
ধঙ্মনন্ত্রে দীক্ষাকার্ট সম্পন্ন হঈল। বাবিয়া দিলেন। ৪ 
দীক্ষাগ্রহণের পর কিছুদিনের জনা তিনি ষোড়শ বর্ধ বয়ষের সময় একদিন 
অত্রান্ত দুঃখিত ও ন্গুতাপিত হুইলেন। মুলার ত্রানসিক্ ভ্রমণে বহির্গত হইয়! 
কিন্তু অসতসঙ্গের কুহকে পড়ির তিনি হথায় সপুহকাল অতিবাহিত করিলেন । 
পাপ হইতে নিক্কৃতি 'লাভের উপায় একটী হোটেলে প্রবেশ করিয়৷ অত্যন্ত 
একেবারে বিশ্বত হইলেন। এবং এরূপ বড়মান্মী ধরণে আহারার্দি করিলেন। 
ভাবে সময় ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন ঈতিপুর্ণ্বে তাহার সমস্ত টাক! খরচ হুইয়া- 
যে, পরে সেই সকল স্মরণ করিয়া ছিল, দ্থৃতরাং তাহাকে অর্থের বিনিময়ে 
তাহাকে অনেক মন্পীড়া পাইতে হইয়। উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ দিতে ৫৭ আর, 
ছিল। কুসঙ্গে থাকিয়াও বালক মুলার , একবার উলফেনবাটেলের হাটেলে 
বিবেকের দংশন হইতে নিষ্কৃতি লাভ ইহ! অপেক্ষা অধিক বিপদে টি হন। 
করিতে পারেন নাই । তিনি উদ্ধারের উপায় এইবার তিনি তাহ!র দেয় টাকা ন! 
অন্বেণ করিতে লাগি.লন। ভাবিলেন, , দিশ্না হে'টেল হইতে পলায়ন করিবার 
নুতন স্থানে গিয়া নবসহচরগণের সহিত চেষ্টা করায় 
মিলিত হইলে তাহার চরিত্র নাশোধিত | এবং 
হইতে পারে । দীক্ষার পর তিনি কিছুদিন | তীহাঁর পিতার প্রেরিত অর্থ আসিয়। 
কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। শেষে পৌছিলে, হোটেলের খৰ পরিশোধ হইল। 

য় পুলিম কর্তৃক ধৃত হইলেন, 

রাজদ্বারে দর্ডিত হইলেন। অবশেষে 

গনিত বদ্ধ হইলেন। তিনি বলেন-_ ৷ জর্জ মুক্ত হুইলেন। তিনি বাটী গ্রত্যা- 
“এ সময় আমি পরমপিতা পরমেশ্বরের উপব ! গমন করিলে, তীহার পিতা তাং]কে 
নির্ভর করিতে শিখি নাই, তাহাকে জীবনের ৰ যথোচিত শাস্তি প্রদান করিলেন।” এই 

তারা জ্ঞান করি নাঈ বলিয়া! আমার : সময় হইতে তাহার পরিবর্তন আরম 
কল প্র ক্র! কথায় পর্যবসিত হইল। : হইল । পূর্বকৃত পাপ সকল স্মরণ হওয়ায় 
আমি জমেই ভসৎ হইতে লাগিলাম |” ঘাহার তত্তর জঙ্গতাঁপা'লে দগ্ধ হইতে 
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নব্য ভারত | ( অষ্টম খণ্ড, প্রথম সৎখ্যা | 

লাগিল । ভিনমি এরূপ পরিশ্রম পহকারে | দিতেন না। এক দিন পিতার নিকট 

বিচ্যাভ্যাসে রত হইলেন যে, অল্পদিনের 

মধ্যেই ফ্রেঞ্চ, ল্যাটিন ও জন্ান ভাষায় 
এবং অঙ্ক বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়] উঠিলেন। 

কয়ে মাস অত্যন্ত পরিশ্রমের পব, তিনি 

নডভেমনে প্রেরিত গ্ইলেন এবং তথাঁক।র 

বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন । সাদ্ধিবৎসর 

কাল এই বিদ্যালয়ে অধায়ন করিয়া, 

মুলার চিত্র ও গ্রী্ীভাষায় বিশেষ ব্যৎপন্ন 

হইলেন । এই সময় এরূপ 

করিঞেন যে, গ্রতাহ প্রাতে চাবি টিকার 

সময় শর্যাজ্যাগ করিয়! রাত্রি দশ ঘটিকা 

পর্য্যন্ত পুস্তকঞ্পাঠ করিতেন । 
এক্ষণে মুলারের বয়ক্রম বিংশতিবত্সর । 

তাহার এরূপ পরিবর্তন ঘটিশাছিল যে, 

তিনি নবজীবন লাভ করিয়াছেন বলিলে? 

অভুক্ত হয় না। তাহার শত শত পুস্তক 

সমন্বিত একটি সুন্দৰ পুক্তকাগাব ছিল। 

[কন্ত তাহার এক খানও ধর্বপুস্তক ছিল 

তিনি অনা!না সহচরগণেব লহিত 

বৎ্নরে ছুইবার গ্রীগ্য় ভোজে (10798 

উপস্থিত থাকিতেন। কিন্ত 

২৯ পরিবর্তনে কোন ফল দর্শিন না। 

লা । 

* 
১,-171)911) 

1১, স্বয়ং বলিয়াছেন আমি এক্ষণে 

অধ্যাবদী এ প্রবঞ্চক হইয়া উঠিলাম। 

কও আমি কতদূব ছূর্বিনীত হনয়া- 
হাহ্ার দৃষ্টান্ত ত্বরূপ একটী বিষধের 

গঙ্ুণ মদজেছি। আমি লোকের মিকট 

তে নেক টাকা খখ করিলাম । ঞ্ধণ 

একথা পরিশোধ করা আমার পক্ষে বড়ই 

ইহ হস্ল, এমন কি সেগুলি পরিশোধ 

"তর *, তি উপায় ছিল না, কারণ 

51 তিহি।লে আমার ভরণ পেো'ষণের 

র্থ ব্যতীত অধিক আর কিছুই 

ূ 

র | 

পরিশ্রম । 

হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া আমার 

কয়েকটি বন্ধুকে তাহ! দেখাইলাম। পর 

দিন আমি অ|মার বাক্সের তাল। ভগ্ন করিয়া, 

যেন কতই ভীত॥হনয়াছি এই ভাবে, বিদ্যা- 

লখের অধাক্ষের গৃঙে দৌড়য়া গিয়া বলি- 
লাম 'কে "যন আমার টাকা চুরি করিয়াছে !' 
কয়েকটা বন্ধু আম!কে উরি দেখিয়। ছুঃখ 

আমি যত টাকা 

টরি গিরাছে ভাণ করির়াছিলাম, তত টাক! 

এই ম্বটন] উপস্থিত 

গাকাশ করিলেন এবং 

অম!কেে দিলেন। 

হওয়া কিছুদন আমার উত্তমর্ণদিগের মুখ 

বন্ধ করিবার খ্ুন্দর উপায় হইল । 

মুলার পরিণামে এই,সকল ছুষ্ম্মেধ জন্য 

অনেক ₹৪ পাঈয়।ছিলেন | তাহার পীড়।ব 

সময় অপাক্ষের পত্রী অনেক দিন তাহার 

শুশ্বন। কবিসাছিলেন | সেই হেতু তিনি 

অপ্রাক্ষ-পতীন লন্গাখে শ্বচ্ছনো দাড়াতে 

পাবিতেশ ন! ও কাঁহণ তাহা হইলে তাহার 

পূর্নের প্রত।রণ!ব কথা মনে পড়িত। যাক 

৮ন এই ব্ছ্যালম ছাঁটিসা হল- 

কিছু দিন 

তিন এই বিদ্যালমের সভ্য হইলেন 

লামে গশন করিলেন। স্পা এ ৭৯ এ 
টা 
সখ 
৯ 
১ 

সম্মন-ঢক প্রশংনা পত্র গাণ্ড হই- 

লেন। অতঃপল তিনি জন্মাণীর ধন্ম।নারে 

প্রচারক হইবার ক্গম*] পাইলেন।" এই, 

মহা প্রাপ্ত হইয়। তিনি তাহার চরিত্র 

সংশোধনে দৃঢ়স-স্কল্ল হুইলেন। কারণ 

সচ্টরিত্র না হইলে কোন প্রদেশের লোক 

তাহাকে যাক কাধ্যে মনোনীত করিবে 

না। প্রদিয়াতে কোন যাজক সম্মা'ণের 

সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা উত্তীণ হইতে 

ন1 পারিলে, সচ্ছন্দে জীবন খাত্র! নির্ববাহ* 
ইহ| বিবেচন 

বং 

করিতে পারিতহেম ন।। 



বৈশাখ) ১০১৭1] ) 
পেপাল পাশপাশি পিপি পিল কি এ শি 

০০১ পা পাম ছানা এ শপ পে বাপি শপ পর পাপী 

করিয়া মুলার যাঁজকতা কার্যোর উপযোগী 

শিক্ষা আরম করিবার সময়ে অনেকগুলি 

প্রতিজ্ঞা করিলেন । কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা 

বিফল হইল । হুল বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রবেশ 

করিয়াই পূর্বাকার কুকার্ধ্য* সকল অনুসরণ 

করিলেন। তিনি সর্বপ্রে সমস্ত অর্থবায় 

রিয়া ফেলিলেন, পরে বস্ত্র এবং ঘড়ি বন্ধক 

দিয় টাকা কর্জ করিয়া পাঁশকাদি কীড়াধ 

এই রূপে কয়েক মাস গমন হইলেন । 

কাটিয়। গেল। 

কথন কথন ঘুলাঁর ও কয়েকটা 'সহপা্ী 
একত্র হইয়া! সমস্ত মূলাবান পুল্তক বন্ধক 

রাখিয়। দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। 

একব।র ভ্রমণে তাহার। ভ্রয়োশ্ততারিংশ দিবস । 

অতিবাহিত করেন। মুলার দ্বীকার করেন 

যে,ভিনি নিজের খরচ কমাইবার জনা 

সাধারণের টাক] ইইতে কিছু কিছু আ্বসাৎ 

কবিয়াছিলেন। গৃহে প্রতাাঁগমন কিয়, 

প্রমণকালীন যে অর্থবায় হয়, তাহার 

হিসাব বুঝাইবাঁর সময় অনেক গুলি আমতা 

বলেন। “বাধ হয়, যে কয় সপ্তাহ মুলার 

বাটীতে ছিলেন, পে সময় অত্যন্ত মনে 

কই পাইয়! ছিলেন এবং অন্ুষঠিত পাঁশা- 

চরণের জন্য অন্থতাপ-্দাহন অন্ুভব করিয়! 

মৎ হইবার জন্য অন্তরের সহিত প্রতিজ্ঞ! ূ 

পরন্ত বিদ্যালয়ে প্রত্যা- 

গমন করিস্রা সে সমুদয় প্রতিজ্ঞা ভুলিয়। 

করিয়াছিলেন । 

গিয়া পুনর্বার পূর্বের ন্যায় ছুক্র্খে রত 

হইলেন | 

এখন 

পরিবর্তন আর্ত হইল। মুলার বিংশতি 
র্ষে পদার্পণ করিলেন। তিনি পুরোহিত ূ 
হইবার জন্য প্রস্বত হইলেন, ইতি মধ্যেই; 

জর্জ মুলারের জীবনচন্লিত। 
৬০৯ পপ শসা আপ 

| 

| 
1 

| | 

| হইতে তাহার নকল পাপ] 

ও ক্রটী সত্বেও তীহার জীবনের যথার্থ 

1 

ূ 

৩৫. 

সপ সস 

ধন্ঘ প্রচারে অনুমতি পাইলেন : কিন্তু এ 

পর্য্যন্ত ধর্মপুস্তক পাঠ করেন নাই,-_ 

৷ বাস্তবিক ধন্ম পুস্তকের দঙ্গে তাহার সম্বন্ধ 
অতি অল্পই ছিল। তিনি বলেন, জগৎ্পিক1 

জগদীশ্বর তাহ!কে উদ্ধার করিবাঁব নিমিত্ত 

গীবনের পাপ সকল তাকাৰ সম্মুগে সঃজাইয়। 

রাখিশ ছিলেন, এবং তাহার বিবেক কে 

এবপ তাড়না করিয়াছিলেন “য, তিনি 

শিশ্চিন্ত থাকিতে পারিঙ্লেন ন1। এপর্যন্ত 

তিনি ধর্মপুস্তক্ষের উপদেশ শ্রবণ কবেন 

ন'ই, অথবা ধর্মশান্ত্রানসারে জীবন্ধ জতি- 

কবিতে অভিলাধী* কোন ধর্ম 
মাজকের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। 

মুলার উদ্দেশ্য-বিহীন হইয়া কখন লেখ। 

পড়ায় অবহেলা করিতেন, কখন বা 

পাপাচরণে গ্রবৃত হঈটতেন। আবার কোন 
কোন সময় অনুষ্ঠিত অসদচরণের বিষয় 

আন্দোলন করিয়া, পরিণামে সাধু ও সজ্জন 
হইবাব নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতেন। 

এই কপে তাহার যাল্য ও যৌবনের সমগ্র, 
, মময় অতিবাহিত হষ্টয়াছিল। তীহ!র বাল্য- 
| জীবন ফোন ক্রমেই আশাগ্রদছিল না। 
চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের নিকট ইহা সম্পূর্ণ 
. অসস্তব বোধ হইয়াছিল যে, এই অলস ও 
জনৃতবাদী বালক, এই 'আমোদপ্রির 
ছুঃশীল ছাত্র একদিন ধার্থিকাগ্রগণ্য, 

নহ্ৃদয়-শ্রেষ্ঠ, ধর্খবভীরু, প্র।থনাশীল খ্রীষ্টিয়ান 
। প্রবর বলিয়া পরিগণিত হইবে! মুলার 

| এই সকল ঘটনা শ্বকীয় দৈননিন 

বিবরণীতে লিখিয়াছেন। ভিনি বলিয়াছেন, 
তাহার এউ সকল ঘটনাবলী উল্লেখের 

উদ্দেশ্য এই যে, তাহার ন্যায অবস্থাপন্ন 

যুবকগণ উৎসাহিত হইবে এবং ঈশ্বরানুথহে 
হতাশ হইবে না। যে মহান, পরমেশরা 

শিট পিসি 

৬:১০ 
বাত 

- শাশী শীপ শা পি শা পা পাস | ৩ 



৩ ৃ নব্যভারত | (অষ্টম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা । 
৯৪০টি ১১১১১১১১১১১ সস ্  ৩ তালের 

পিপিপি 

তাহাকে পাপের অদ্ধকুপ হইতে 

পুণ্যমর জ্যোতিতে আনিয়াছেন, সেই 

ঈশ্বরের মহিমা প্রকটিত করাও অপর এক 

উদ্দেশা । তীহার সমস্ত ইতিহাস উপদেশে 

পুর্ণ; কারণ বাল্যকালে চিন্ত। শূন্য ও অসৎ 

কার্ধানুবক্ত হইঙলও, তিনি করুণ! 

উপসনাশীলত! ও পবোঁপক্ষারেব নিমিত্ত 

প্রথিত-নাম হঈয়াছেন। অধিকন্ত পূর্বে ষে 

সকল ঘটনা বগিত হইয়াছে এবং পরে ষে 

সকল ঘটনা বর্ণিত হইবে, সে সকল সত্য 

বলিষ| বিশ্বান করা যাইতে পারে, 

কাবণ এই সকল*ঘটন! তাহার স্বরচিত গ্রন্থ 

হইতে নংগৃহ্হীত। 

শ্রীরাখাল চন্দ্র মিত্র। 

মীঘভউ ৷ 
সংস্কৃত ভাসা, পুবাতন ও অপ্রচলিত 

হইলেও, আজ কাল দেশীয় বিদেশীয় কৃত 

বিদ্যমাত্রেই এই ভাষার অসাধারণ মাধুর্ষ্য 
বিমুগ্ধ । কি প্রাচীন কি নব্য শ্রেণী, কে না 

ইহার রপ'শ্বাদন করিতে পারিলে কৃতার্থন্মণ্য 

হন? সেই সংস্কৃত ভাষায় যে সকল মনীষা 

সম্পন্ন ব্াক্তিগণ কবিত। লিখিয়। গিয়াছেন, 

তাহাদের মধো ম।ঘভটট এক জন স্বিখ্যাত। 

,এই কবির এতদূব সৌভাগ্য যে মাথঘেব 

শিশুপালবধ কেন, খাহার।কোণ দিন কোন 

ভাষার কোঁন কাব্যের রসাস্বাদন করেন নাই, 

তাহারাও মাঘের নাম ধ্বনিত হইবামাজ | 

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়। উঠেন। এই কির 
সম্বন্ধে কতকগুলি শ্লেক ও শ্রোকাংশ শিঃ 

সমাজে প্রচলিত, সেগুলিএই,যথ|;--“উপম! 

কালিদাসপ্য ভারবেরর্৫থ গৌরবং। নৈষধে 

পদ্দ লালিভ্যং মাঘেসভ্তি ভ্রয়োগুণাঠ।। 

অপিচ। কাব্যেষু মাঘঃ কবি কালিদাসঃ।। 

অন্াচ। তাবস্তা! ভারবে ভাতি যাবন্মাঘপা | 

( ইন্্রপ্রস্থে যুধিষ্টিরের রাজস্থয় যজ্ঞে শিশু- 
পালকে বধ করা হুইবে। ইহার অব্যবহিত 

নোদয় ইতাদি। 

এই কবির জীবনচরত আলোচন! কর। 

পপ 

ূ 

| 
ূ 
ৰ 

| 

ৃ 

র 
| 
| 
| 
ৃ 

| 
] 

তপেক্ষা ইহার কৃত কাব্যের আলোচনায় : 

সমধিক ফল; কেননা ভারতীয় কোন . আ'সিয়াছিল। 

| প্রতিনাযক শিশুপাল। 

কবির বা গ্রস্থকারের ধারাবাহী ইতিবুস্ত 

পাইবাব সম্ভাবন| লাই, সুতরাং সামানা 

কিঞ্চিৎ অবগত হইয়া সমস্ত অনুমানের 

উপর নির্ভর করিয়া লেখা অপেক্ষ। অন্য 

প্রকার উপন্যাল লেখ। বরং ভাল । আমাঁ- 

দের দেশে মাঘ নাঁমে শ্বেকাবা প্রচলিত, 

উহান প্রকৃত নাঁম শিশুপাল বধ, মাঁঘভট্টের 

রচিত বলিয় ম।দনাঁমেই সচরাচর পরিচিত। 

শিশুপাল বধ বিংশ স্গ বিভক্ত । এই 

কাব্য খীররন প্রধান, ইহার নায়ক কৃধঃ, 

চেদিবাজ শিশু- 

হইয়। দেবত!রা, 

ঘারকায় 

প!লের অত্যাচারে প্রগীড়িত 

দেবর্ণি নারদকে ক্ুঞ্চের নিকট 

| প্রেরণ করিলেন । নারদের মুখে পিতৃম্বত্রীয় 

জাত। শিশুপ|লের অত্যাচার কাহিনী শুনিয়| 
ছারকা-পতি কৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, 

৷ এবং দেবর্ধকে বিদায় দিয়। ইহার প্রতি- 

বিধানের জন্য বলদেব ও উদ্ধবকে ডাকিয়! 

মন্ত্রণ! করিতে বাঁসিলেন । শেষে স্থির হইল, 

পূর্বে যুধিষ্ঠিরের দত নিমন্ত্রণ পত্র লইয় 

কৃষ্ণ সপরিবারে ইন্তরপ্রস্থ 



০ টা সা 

যাত্রা করিলেন, পথি মধ্যে রৈবতক পর্বতে ' 

ইন্দ্রগ্রস্থে 

উপনীত হইলেন । ভীম্মের পরামর্শে কৃষঃকেই : 

বৈশাখ, ১২৯৭) মাঘভট্র | ৩৭ 
 স্পশসি 

কিছু কাল বিহার করিয়। 

মক্ভীয় অর্ধয প্রদত্ত হইল। তাহাতে শিশু- 

পাল ও ভৎপক্ষীয রাজন্যক্্থ কুপিত হঈয়। 
উঠিল, এবং ভীম্ম ও যুধিষ্টিরাদি পঞ্চভ্র'ত। 

জার কষকে শিশুপাল গালে দিতে লাগিল। 

পরে উচয় পক্ষের দূতের মুখে কথোপকথন 

হওয়ার পর যুগ্ধারস্ড হইল। সেই যুদ্ধে কষ 

কতৃক শিশুপাল নিহত হইল। 

এই মহাভারতীয় ঘটন[ই মাঘকাব্যের 

মূল, সামান্য বিবরণ অবলম্বন করিয়! 

কবি বিস্তুত কাব্যরচনা 

দেখ যাউক, এই কবি 

হইল এই কাব্যরচনা করিয়াছেন । 

এই তত্ব নির্ণয়ের জন্য পুরাতন 

কোন লেখকের বাক্য উদ্ধত করিবার 

সম্ভাবনা নাই, আন্গুসন্ধানের চক্ষে 

পাঠ করিলে বলা যাইতে পাবে, যে কালি- 

দাস ও ভারবির পরে এবং নৈষধকারের 

কত দিন 

পূর্ব্বে মাঘকবি প্রছুভূতি হুইয়াছিলেন।. 

রখুবংশ ও মাঘ : প্রমাণের জন্য নিয়ে 

হইতে কিয়দংশ উদ্ধত হইল 1-_ 

প্রসাধিকালধখিত মগ্র পাদ 

মাক্ষিপা কাচিদ্দবিরাগমেব | 

উৎস্ই লীলগতিরাগবাক্ষা 

দলক্তকাঙ্খাং পদবীং ততান ॥ ৭। 

কালীদাস, রখুবংশ, ৭ম সর্গ। 

কোন দ|সী আলতা পরাইতেছিল, 

মহিলা আর্দ অলক্তযুক্ত অগ্রপাদ আকর্ষণ | 
করিয়! লইয়। ক্রতগতি গবাক্ষ পর্য্যন্ত 

গমন কর!য় (অজ দর্শনের আকাঙ্খায়) 

সমস্ত পথ অলক্ত চিহ্নিত হইয়াছিল । 

পপ পিপিপি পি পি এ পি পপ পাপী 

করিয়াছেন । ৰ 

০৯৮০৭ আআ ও 

ব্যতনোদপাসা চরণং গুসাধিক" 

করপল্লবাপ্লবশেন কাচন। 

ন্রহযাবকৈক পদচিহ্ছিভাবনি 

ম্পদবীং গতেবগিবিজ। হরাদ্ধ তাং ॥৩৩। 

মাঘ, শিশুপ|লবধ, ১৩শ সর্গ। 

দাসী বেশবিনা।স করিতেছিল, কোন 

মহিলা (হরির দর্শন লালসায় ) কৌতু- 

হল বশতঃ অধীর হইয়া দাসীর হস্ত 
হইতে চরণ টানিয়া জইয়া হরার্দদেহা 

। গোরীর ন্যায় আর অলক্ত দ্বারা গবাক্ষ 
পর্ধাস্ত পথ চিহ্ছিত করিয়াছিল । , 

এই ছুইটী শ্লোকের মর্থ পাঠ করিয়! 
কেন বলিবেন যে, কালিদাশের গ্লে/কটি 
আদর্শ আর মাঘের শ্লোকটী উহারই 
অন্ুকরণ-প্রস্থত । এখন জিজ্ঞাস্য হইতে 

পাবে, মাঘ যে ভারবির পরবত্তাঁ, তাহার 

প্রমাণ কি? এ বিষয়ে মতভেদও অলক্ষিত 

হয়। তথাপিমাব যে পরবস্তীঁ, তাহা 

। প্রদর্শন কর তত কঠিন নহে। যদিচ 
 মুঘ ও ত|রবির কাব্য এক প্রশালীতে 

লিখিত, এবং উভয়েই মহাভারত হইতে 

গ্রায় একপ্রকার এঁতিহা(সিক মূল পরিগ্রহ 

করিয়াছেন, তথাপি ভারবির ভাষার 

সারল্য ও বর্ণনার সংক্ষপ্তত। প্রভৃতিই 

গ্রাচীনতার হেতু । মাঘ কবি ভারবির 
' সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়াছেন । ভারবিতে 
: শ্বেমন ব্যাসের সহ যুধিটিরাদির সাক্ষাত্কার 
(ও দ্রৌপদীর ওজস্বিনী বক্তৃতা, বন- 
বিহার,। জলবিহ্বার, ইন্দ্রকিল পর্বতের 

' বর্ণনা, কিরাতরূগী মছ্ার্দেবের সহ অর্জুনের 
গ্রাম, পাশুপতান্ত্র লাভ প্রভৃতি বণিত 

ম্পপত শীট তি শশাশি 

০৮০ পাপা পপাপাসপপশা ৬ ০৮২ 

| 
৷ হইয়াছে, মাঘেও অবিকল এরূপ কুষেের 

সহ নারদের শাক্ষাৎকার, বীররমের 

| অবতারশ্বপ বলদেবের তেজন্থিনী 



৩৮ নব্ভারভ | ( অষ্টম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা 
পপি ০০ শি ৯৮০৮৮ আঁ ই পপ পা জপ পাপ 

কতা বনবিহা!র, জলবিহার, বৈবতক বিরাজমান । 

পা পাপী পদ পপি আআ ৯৮ সস শী সপ 

পৃথিবীর মধ্যে তিনি 

পর্ধ্ধংতের বর্ণ”, শিশুপালের হু কৃষ্ণের | বিঞ্ুমে কাহাকেও গ্রান্ছ করিতেছেন ন।, 

যুদ্ধ ও শিশুপালবধ। এমন কি, ভারবি 

প্স্থরস্তে জথ শবগুয়োগ করিয়াছেন। 

মাঘ৪ তাহাই করিয়াছেন, ভারবিব প্রথম 

সর্গ বংশম্থবিলছন্দে রচিত, মাঘেরও 

গ্রথম-সর্গ উক্ত ছন্দেই লিখিত। অনেক 

স্থলে ভারবের ভাব মাঘে অন্থকৃত হইয়াছে। 

কিঞিংৎ উদ্ধত হইল, তাহাতেই একথ| বেশ 
বুঝা যাইবে । 

থ্ডথুুপি কলাণকরীং গিরং তে 

তাহ! হইলেও মঙগলময় আপনাব বাক্য 

শ্রবথের ইচ্ছাই আমাকে বলাইতে বাধ্য! 

করিতেছে। 

তথাপি শুশ্রবুরহং গরীধসী 
গিবোহথবা শ্রেয়সি কেনতুপাতে । মাঘ । 

তথ।চ আপনার গরীযুসী বাকাপরম্পর! 

শ্রবণে আমি অভিলাষা, কল্যাণবিষধে কে 

ভিপ্ত হইতে পারে। 

যদদিচ মাঘ তাহার উদ্ধতন কবিদিগের 

র 
| 
[ 

পৃথিবীর রাজন্যবর্গ তাহার নিকট ডণব্। 

মাঘের উদ্ধব ইউরোপের জন্মীন বিষ- 

মার্কের ন্যায় 'মন্ত্রনা-কুশল ও ধীর, কিন্ত 

ইংলতীয় মন্ত্রী বার্কের নায় ভবিষাদ্বক্ত। | 

মাঘ তাহার ভীম্মকে যে বর্ণে চিত্রিত 

করিয়াছেন । সেরূপ তেজন্বিতা ও মহত্ের 

ছবি কোথাও খুঁজিয়! পাইলাম ন|। যবক ও 

৷ অনুপ্রাস স্থষ্টিতে মাঘ অসাধাবণ ন্মমতা- 

ূ শালী । ভট্রিকাবেরর লেখক ভর্রিকবি ব্যতীত 

মাং শ্রোতুমিচ্ছ! মুখরী কবোতি ॥ভারবি তাহ্ছার তুল্য শব্াালঙ্কারের মাধুধী কেহুই' 

: 
ী 
| 
[ 

অনুকরণ করিয়াছেন সতা, কিন্ত প্রঃকুতিক 

দৃশ্যেব বর্ণনা তাহার প্রতিদন্বী দেখা 

যায় না। তিনি অনন্ত জলরাশি সমুদ্রের ও 

সর্ববিধ আ্ুষম।র আকর টরবতক পর্বতের 

যেরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়!ছেন, তা! পাঠ 

করিলে হ্বাদয় অ।নন্দে উদ্বেলিত হয়। 

মাঘের ধীরোদান্ত নায়ক কুষ্চ নুপতি- 

গণের আধার, মহাভারতে কষে সহমত 

কুটনীতির পরিচয় থাকুক, কিন্ত মাঘের 

কৃষ্ণ সরলতার গ্রতিমুণ্তি, যেন সর্ববিধ 

রজোচিত গুণ তাহ!কে আশ্য় করিয়। 

আছে। মাঘের বলদেব বাঁররষের জলস্ত 

ছবি, সতেজে প্রদীপ্ত অগ্নিবাশির ন্যায় 

০ শীট শাশীটীশ্পিশীশি ৮৩ তি 

পপ ীমসপাপাপ প প শপপপসপ াপ পপ পপ পপ পক পাপা পাশ আপা ০ পিপাশী 

ক্জলা ৮ স্পেস শী তত 

দেখাইতে পারেন নাই। 

হইল । 

শব পলাশ পলাশ বনং পুরঃ 

স্কট পরাগ পরাগত পঞ্চ: । 

মনু ল্বান্ত লতীন্ত মলোকয়ৎ 

সস্সুরভিংস্রভিং স্ুমনোভবৈই ॥ 

নব কদম্বরজে|রূণিতান্ধরে 

রধি পুরন্ধি, শিলীন্গ 1 স্টগন্দাভিঃ । 

মন|স রাগবসু। মনুর গিতা 

নব নব বন বাঘুভিরাদাদে। 

রতি নৈশ মশীতকরঃ কনৈ 

তি বারিদবুন্া ময়তমঃ । 

চান নৈদ্রমদিদ্রব 

নমহুত। মইতাঃ কুচ নারয়ঃ ॥ 

৬ষ্ট সর্গ, মাঘ । 

যে উচ্চ কবিহ্ৃদয়ের পরিচয় দিয়া মাঘ 

প্রাচীন প্ডিতগণের হৃদয় অধিকার করিয়। 

ছিলেন এবং প্রাচীনের! ধীাহাকে সংস্কৃত 

কবিগণের সর্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়ী- 

ছেন, তাহার পরিচষ মাঘ ১৬শসর্গের ২১ 

ইতে ৩১ শ্লেকে বিদামান রহিয়াছে । তাহা 
ছুটী মাত্র শ্লোক উদ্ধত করিলাম। 

কিয়দংশ উদ্ধত তত 

৬, ঞে 

৬ -+৭/ কি গ! 



বৈশাখ, ১২৯৭ |) 
০০ পপ ৯৮ কচ সত পান সজল নোটিশ 

সুকুমার মহে! লীযলাং 

হৃদয়ং তদগত মপ্রিয়ং যতঃ। 

সহসৈব সমুদিগরস্তা মী 

ক্ষপায়স্ত্যেবহিতণ্ানীযিনঃ | ২১। 

উঠ পরঃ শ্গভাবতঃ 

সর্ববজনস্য সজ্জন2। 

টাও তথাপাহো 

গুরুহ্প্রোগকরী তহুন্নতিঃ | ২২। 

২শ শ্লোক হইতে ২৫ শ শ্লোক ভিন্ন 

৩১ শ্লোক পধ্যন্ত বজগানুনাদ এই -- 

আহা লঘুব্য/ক্তদের অন্তঃকরণ কি 

ক্ষুদ্র? যে হেতু হুদয়স্থ অপ্রিয় ভাব 
গুলি তাহারা সহসা প্রকাশ করিয়! ফেলে, 

কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তিরা উহু! 

ততং 

মাধ ৃ 

এমন কোন গু৭ 

| অন্যের 

৩০৯ 
পিপিপি পাপ, পলিপ ০০ 

' দ্বারা আছ্রমণিব সহামূলাত কি দুর হয় ।।২৭। 

অনোর পরিতোষ জন্মাইতে পারে, যাহার 

নাই, সেই লঘুব্যক্তিই 

দোষ কীর্ঘন করিয়া আসস্মীয় 
জনকে পরিতুষ্ট করিতে ইচ্ছা! করে 11২৮। 

। অদাধুরা নিজের দোষ অতিমহতৎ হইলেও 

স্বভাবতই উহা দেখিতে পায় না, কিন্ত 

] 
) 

। খক্তিরা অনার 

অন্যের দোষ দর্শনে হুক্ম দৃষ্টি এবং আত্ম 
গ্রশসায় বড় প্রগল্ভভাঙ্গী, অর্পচ অনোর 
প্রণংসার অবসর উপস্থিত হইলেই মৌনাব- 
লন্বন কিয়! থ'কে উন ল্মনা 

দোষ প্রকাশিত হইয়] 

| ২৯। 

৷ পাড়তেছে দেখিয়াও উহা চিরকালের জন 
1 

অতিষত্ে 

গোপন করেন ।২১। সাধু শীল বাক্তি নর্ববরা ; 

সকলের উপকারী, তথাপি তাহা উন্নতিতে 

অসাধধুদিগের হৃদয়ে সম্তাগ উপন্থিন হয়, কি 

আন্চর্যয ||৯১। তান্যের উন্নতি হইলে 

ব্যক্তির কিছুমাত্র ব্যথিত হয়েন না, মধ্যম 

উত্তম 

শ্রেণীর লোকের! কিঞিৎ সন্তপ্ত হইলেও: 

মনোভাব গোপন করেনঃ, কিন্তু অধম 

ব্ক্তির। তাহাদের পরশ্রীকাতরতারূপ 

অসভ্াব প্রকাশ করিয়া ফেলে 1২৩ রৌদ্র 

বা তাপ নাশে অক্ষম ফললহীন ব। প্রয়োজন- 

গেপনের নিমিত অতিশয় নৈপুন্য প্রকাশ 
কবিয়া থাকেন, কিন্তু আস্মগুণ প্রকাশের জন্য 
কোনই কৌশল করেন না ৩০ মহাম্মা 

বাক্তি সর্মলেোকে প্রথা।ত আম্মগুখ কেনই 
বা প্রকশে করিঝেন,ক্ষুদ্রব্ক্তির গুণের বক্তা 

। অনা কেহ নাই, তজ্জনাই সে আম্মপ্রশ'সা 

শিজই কবিতে বাধ্য হয় ।1৩১।। রর 

মাঘ, কবি ছিলেন বলিয়া! যে বিজ্ঞান 

বাদর্শন শান্ত জানিতেন নাঃ এমন নহে, 
তিনি স্বরচিত গ্রন্থে বিজ্ঞান ও দর্শনজ্ঞতার 

বিরহিত পুষ্প কিন্বা সদাশয় বাক্তি কক: 

৷ গ্রশের উত্তর দিতে হইলে ইউরোপীয় *তাক্ত' অবিদ্যমান-রূপিণী গগনলতিক1র 

ন্যায় খলত| কেন বিজ্ঞব্যক্তি অবলম্বন 

করিবেন ।২৪। মহান্ ব্যক্তির ক্রোধকে জয় 

করিয়াছেন, ক্রোধ লঘুব্যক্তিকে বলে জয় 
করিয়াছে, অতএব পরাজিত ক্রোধ কর্তৃক 

অভিভূত ছুম্মতি ব্যক্তির সহ বুন্ধিমান্ ব্তি-: 

দের আব|র প্রতিঘ্বন্্বীতা কি? |২৬। : 

অসাধুদিগেব উদ্ধত বাকো কি কখন মহান্ 
বক্তিদের গীরব নষ্ট কারতে পাবে? খুলি 

বিজ্ঞান খুজিবার আবশ্যক হয়, 

দিয়া গিয়াছেন। দিবসে 

গগনাবলম্বী নক্ষব্রগণ কেন অদৃশ্য হয, এই 
নুশ্দর পরিচয় 

কিন্তু 

সৌভাগে/র বিষয় এই, কৰি উক্ত বিজ্ঞান ন! 

জানিয়।ও উহার কারণ নির্দেশ করিয়াছেন ॥ 
দ দূশে ভাক্ুর কুচাংহ্ি নঘঃ 
সতমীস্তমোভিরভিগমাত্ভাং | 

ছ্যুতিমগ্রহী দগ্রহ গণোলঘবঃ 

প্রকটি ভবন্তি মলিনাশ্রয়তঃ || 

১ম »গ. মাঘ) 



৪৪৫ নব্যভারত | ( অষ্টম খণ্ড প্রথম সংখ্যা। 

ষে গ্রহথগণ হৃর্ধযব কিরণে দিবদে পরি 

লক্ষিত হয় না, সেই গ্রহগণ অদ্ধকারময়ী 

রজনী প্রাপ্ত হইয়। দী-গুলাভ করিয়৷ থাকে, 

ক্ষদ্রেরা প্রায়ই নিধুষ্টের আশ্রয়ে প্রকাশিত: 

হইয়া থাকে । * 

মাঘ প্রথম সঞ্কে সাঙ্খামভীবলম্বী হইয়া 

কুষ্ণকে গ্রকৃতি ও পুরুষের অন্যতধ পুরুষ ; 

বলিয়। বর্ন করিরাছেন । যথা 7) 

উদাসিতারং ছ্মিগৃহীতমাননৈ 

গৃহীত মধ্যান্ম দৃশ1 কথঞ্চন। 

"্বভিবির্বকাঁরং গুকুহে পৃথকৃবিদুঃ 

পুবাতনও তাং পুকুষং পুর।বিদঃ॥| ৩৩। 

৬ ১ম সর্প, মাঘ । 

পূর্ব কপিলেরা তোমাকে পুরাতন ' 

পুরুষ বলিয়! জানেন, সংঘতচেভ!ঃ যোগীর। 

তোমাকে অধ্াম্মনয়নে কথঞ্িৎ পাক্ষাৎকার ' 

করিয়াছেন । তুমি উদ্ানীন ( অর্থাৎ 

গ্রকৃতি স্বার্থ প্রবৃত্ত হইলেও তুমি শ্বয়ং 

অপ্রাকৃত বলিয়! প্রকৃতি কর্তৃক অপ্পৃ্ )। 

এবং বিকার হইতে বহি-স্থ ও মহদাদি হইতে 

পৃথকৃ ॥ 
মাঘকৃত শিশুপালবধ পাঠ কবিয়। যেমন | 

আনন, তেমন ক্ষোত এ €৫ উপস্থিত কয়। যদি 1 

১৯শ সর্গের একা ক্ষরী,দ্যক্রী,সমুদগ,গো সুরি- 

কাবদ্ধা, অতঙালব।, দি বোট্টা,অসংযোঁগ, তর্থ- ূ 

ত্রয্নবাচী, সর্ধতো ভদ্র, প্রভৃতি রচনা কয়া 

তিনি মূল্যবান সময় ও চিত্ত] ব্যয় | করি, 
তেন, তাহা হইলে মাঘরুত আরও কত কাব্য । 
পাঠ করিয়! আমর! গ্রীতিলাভ করিতাম ! 
পুর্বতন কবিদগের রুচি গুদশচ” জন্য 

কিয়দংশ উদ্ধত কর। গেল। 
সি ০০ 

০ ক পপ 

» ন্্য্য কিরণে নক্ষত্রগণ্র অদ্রশ্য হওয়ার 
ব্যয় ভংক্করাচার্য, কৃত নসিঙ্গাও শিহোমাণি 

(পাক তিক বিজ্ঞান) নামক গ্রন্থে উষ্টব্য | 

একাক্ষরী। 

দাদদে] ছুদ্দ ছুদ্দাদী 
দদদে] দদদী দদো:। 
তুদ্দাদং দদদ্দে দুদ্দে 
দদ। দদ দদেো দদঃ।1 ১৪৪ । 

সর্বতো ভদ্র । 

গ কা র ন! নন! র কা সপ 

কা য় সার্দ দর সা য় ক! 

| র সা হ ৰা বাহ সা র 
| না দ .বা দ দ বাদ না। ২৭। 

ৃ ১৯শ সর্গ মাঘ । 
এই চি্মষ শ্রেকটীর যে দিক হইতেই 

পাঠ করা যাউক না কেন, এক রূপ অর্থ 

' উদ্ভাবিত হইবে । ও 

উদ্ধত দুইটী কবিতা ও ষষ্ঠ সর্গের 

কয়েকটী কবিতায়, শন্দেন বৈচিন। বাতীত 

তত ভাবের মাধুগ্য নাই । স্ৃতরাং অনুবাদ 

'কর। নিষ্পয়োজন। শ্রাচীনের। মাঘকে& 

ক শি শশী শশি 

। কালিদাস ভারবি অপেক্ষা উচ্চতম স্থান 

৷ প্রদান করিলেও ফলতঃ তিনি এই উভয় 

| কবির নিয়ে ও অন্যানা কবিব উচ্চে আসন 

| পাইবার যোগ্য। সংস্কৃত সাহিত্য সংসারে 

৷ কালিদাঁম অদ্বিতীয়, তাহার প্রতিদন্্বী নাই, 
তাঙ্থাঃ শিরেই ভার'ব, কারণ মা.ঘর বর্ণ- 

ূ নর জতিশম্য প্রভৃতি মে পদ্ল দোন ছে, 

ভারধিত্তে ৩২। 7[১--ভারবেরর৫থ গৌরবং" 

। এই কথাটা পক্ষপণাত শুন্য ও সার্থক! কিন্ত 

। নিও মাঘ সংস্কৃত পাহিত্যের তৃতীয়'কবি 

| কিন্তু ভবভূতি ভিন্ন অন্য কেহই তাহার 
নিকটে আসন পাঁইবার যোগ্য নহে। নৈষধ- 

কার শ্রীহর্য তাহার অনেক নিয়বর্ভী। .শিশু- 

পা. বতধব শষ ভাগে কবির যে বংশাবলী 

র লিপিত হইয়াছে, উহা! হইতে আমরণ প্রব- 

৪ মাঘ ভট্টের আবির্ভাব কাল ও 
সংক্ষপু ৯:৬ধৃত্ত গুবটনের ০ই| বরিব। 

| শ.শডচচন্দ্র কাব্য । 

টা 



রিপুরারাজা, বর্তমান মহারাজ। ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট। 
(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর |) 

কুকিদিগেব অতাঁচার কাহিনী বর্ণন করিব ! তিনি সমস্ত তাওঁংত। বংশকে শ্বীয় করতলপ্ 

ধলিয়া আমর। পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ৷ করিবাছিলেন । তাঙত্ত। বংশীয়দিগের 

ফুকিদিগের জাতীয় ইতিহাস লিপিবন্ধ | মধ্যে মকু?দিগকে ত্রিপুরা ও অন্যান্য মামব* 

কর। আমাদের অভিপ্রায় পহে। সুতরাং | গণকে বঙ্গবাশীগণ কুকি, আখ! প্রদান 

রণ-ছুম্মদ কুকিদিগের দ্বারা ব্রিটীস ভারন্তের | করিয়াছেন। কিন্ত কাঁছারবাসীগণ ইহাদিগকে 

পূর্ব সীমান্তে যে সকল লোমহর্ধণ ঘটন1 , বুচাই মায়ে পরিচিত করিতেন, আমানের 

সংঘটিত হইয়াছে, খ্শ্থলে ভাহাই সংক্ষেপে । বাজপুরুঘগণ কাছারীদিগের নিকট হইতে 
উল্লেখ করিব । * । “লুপাই” শব্দটা গ্রহণ করিয়াঁছের্ম। 

ভাষাততভ|লোচন] দ্বারা অনুমিত হই-! মুপলমামদিগের সহিত,.তবিশ্রান্ত কলহ 
ঘ্াছে যে বাঙ্গালার পুর্ব্বদকশ্থ পর্বতবাসী ৰ কনিয়। যখন ভ্রিপুরেশ্বর ছুবর্ল হইয়] 

মানবগণ সকলেই এক বশ সম্ভৃত।; পড়িলেন, তখন ত্রিপুর্রাবংশীঞগণ আত্ম 

পাশ্চাতা পঞ্চিতগণ ইহাদিগকে তিবাতি- ! কলহ দ্বারা রণ-ছূর্দ্দ কুকিদিগকে অধীনতা- 
প্রন্মবংশক্জ বলিয়! থাকেন । কিন্তু আমা- শৃঙ্খল ছিন্ন করিবাব পথ পরিষ্কার করিয়! 

দের বিবেচনায় ইহাদ্দিগকে“লৌহিতা"বংশঙ্জ | দিয়াছিলেন। ধিগত শতাবীর অন্ততাগে 

বলিয়া উত্বেখ করা সঙ্গত বোধ হুঈ- | ইহার হৃত্রপাত হয়। তদবধি ছুর্দাস্ত কুকি, 
তেছে। এই লোহিত্য বংশের একটি (গণ পাব ত/ প্রদেশ অতিক্রম করিয়। বঙ্গীয় 

প্রধান শাখ।“তাওংত1" শবে আখাত হইয়া ৷ সমতলক্ষেত্্ে প্রবেশ করত নান! প্রকার 

থাকে। তাওংতাগণ অনেকগুলি শ্রেণী বা অন্যাার করিয়া! আসিতেছে। 

প্রশাখায় বিভক্ত হইয়! থাকে, যথা, মরুং বামগঙ্গ। ও ছূর্ণ। মানিক্যের কলহ কালে 

(ত্রিপুরা, ) রিয়াং রাংখল চিলু, পৈতু, | ১৮০৮ হ্রীষ্টাৰে পৈতু কুকিগণ ত্রিপুর1 
খজাক (খচাঁক) তাঙ্গন, কামহাউ, হাউলঃ, | আক্রমণ করে। তৎকালে ব্রিটাদ গবর্মেন্ট 

সাইলু, সিন্ধু প্রভৃতি । পুর্বক।লে তাওঁংতা | সৈন্য দ্বার ত্রিপুরেশ্বর রামগর্থ! মাণিককে 

বংশীয় মরুংগণ বিশেষ পরাক্রমশালী ছিল। সাহায্য না করিলে রামগঙ্গা সপরিবারে 

ত্রিপুরার মহারাজ মরুংজাতির সরদার । | কুকিদিগের দ্বার। নিহত হইতেন। 

শৃতর্ং পরাক্রমশালী মরুংদিগের সাহাযো ১৮২৪--১৮২৬ শ্রীষ্টাঝের মধ্যবর্তী কারে 

* কুকিদিগের অত্যাচার কাছিনী বিশ্তুত, শড়ুচজ্র ঠাকুরের প্ররোচনায় কুকি 
তাঁবে লিখিতে গেলে এক বতসটের নব্যভার- | ত্রিপুরার বিরুদ্ধে অন্তর ধারণ করিয়া 

তেও তাহার শ্ছান সঙ্কুন হইবে কিনা সন্দেহ, ; ছিল 
এজন আমর। সংক্ষেপে লিখিতে মনস্থ ১৮৩৩ খ্রীগা্ষে কুকিগণ ত্রিপুরা রাজ" 

করিয়াহি। বংশীয় রামকানছ ঠাকুরের সহিত সম্ষিলি 



৪২ নব/ভাঁরত । ( অফম খণ্ড প্রথম সংখ্যা । 
টি 
লে
 

হইয়। ত্রিপুরার অন্তর্গত খগ্ডল পধ্যস্ত নর” 

রুধীরে পুথিবী রঞ্জিত করিয়া(ছল। 

পূর্বোক্ত লোমহর্ষণ ঘটণাগুলি এবং 

তৎ্পরবর্তী আরও কয়েকটী ঘটন। প্রধ!ন্ত 
পৈভু কুকি দ্বাবা হইয়া(ছল, এজন্য এস্থলে 

একটী 
আমরা তাহাদের রাজবংশের 

বংশাবলী অস্থি করিতেছি । বিগত 

শতাব্দীর অস্তক'লে শৈতু কুকিব প্রধান 

সরদার" শিব বুত ২৫ হাজার কুকি পরিবার 
লইয়। শ্বীয় স্বাধীনতা ঘে।ষণা করিয়াছিল । 
কিন্ত তাহার উত্তর পুরুষার্দগের মধ্যে 
অদ্যাপি কেহ কেহ ব্বাধীন রহিয়াছে; 
অন্যের! ত্রিপুরেশ্বরের অধীনত] শ্বীকার 

পূর্দক তাঙ্গা্দের জাতীয় প্রথ! অনুসারে কর 
প্রদান করিয়া থাকে । 

রাজ শিব্ব্ত ! 

রাজাঢ় পুল 

বাঁজা লালকু।লম 
| 

॥ ৩ পপ 

] | 
রাজা রি 

1 
| 

রাজা লিঙ্দু র1ত। কু 

] | 

রাছদ। লালহুলুন নদে হালছেকিল। 

॥ 

রাজা মুবাঁডুইলাল * 

১৮৪৩ শ্রী্টান্দের জন্তভাগে পন 

পৈতু কুকিনরদার লাুর মৃতু। হখ। তাচ্ছার 
॥ উপযুক্ত পুত্র লালছোকন। পিতার ওর 
দৈহিক কার্য উপযুক্ত রূপ মন্দ বরিবাব 
জন্য সানস্ব করিলেন। এরাপ এক জন 
পরারুমশালী বীবের শংদ্ধ ব1। কখনই 
নরমুণ্ড ও দাসদাপী বাতীত সম্গ্ল হইতে 
পারে না) বিশেষত ত্রিটান লক্ষের 
অত্র শন্ত্রবিভীন অধিবাসী *' ঈঈলে 

নরমুণ্ড কিম্বা দানদাসী মাখন াবধা 
হয়ন।। ন্ুতর)ং নাীরণন 91--1চল 

ত্রিপুরা পব্রত অভতিরম কটি ১৮৭৪ 

গ্ী্টাব্ের ১৬ এপ্রিল বাত্রে শ্রীহটে; সভ্র্থত 

গ্রতাপগড় পরগণার মধ্যগত কঢ়বাড়ী নামক 

গ্রাম আক্রমণ করিয়! ২০টি নরমুণ্ড ও খাট 
দীনদাপী সংগ্রহ করিলেন ।ভ্রীহটে মিষ্ট 

এই লোমহর্ষণ ঘটনার সংবাদ প্রা হইয়া 
গবর্ণমেন্ট রিপোর্ট করিলেন । গবর্ণমেন্ট 
অভাঢাবকারীগণকে ধুত করিশাব জগ্য 
শর শিলা শম্পা পিপিপাশীপাপপপীশ পা পিপি শপে 

, * শুপছাইলালের বাণী 
“লুস1ই'গর দার হপু ল।লের তগিশী / 

পাশাপাশি 

সা পীশাশাশিী শাটাশীশাীপাীিশি শাশীটাশস্পটিি শশী শশা শি তত 

রাজা কুজাশিব, 
| 
1 

ৃ রাজ! বৃন্থাই 
রাজ! বৃতাই |* 

চির রন 
হজ! লালাম গং 

ডুকিনগ্ুন 
ভ্রিপুাল মহাঁলছরকে লিথিলেন। অঙগাবাঙগ 

লিগুবেশবদিগের টিরুঅভাস্থ গাব সারে 

তছুন্তরে শিশিলে ৫ তিহাবা তাহার 

সম্তঈ না হইথা প্ুনববাব মঙ্কাবাজকে অত] 

দি কুকিদিগকে ধৃত করিবার জন্য লিখি- 

দালোগকে ০০ জন ববকন্দাজের সহিত 

লাল ছোবল কে ধৃত করিবার জন্য প্রেরণ 
শম্পা পপ পিপি পি রাশি পাপী 

সপ সপ শসা পিপিপি ৮ শশী তা 

». অনেক অমন ত্রিপুরেশ্বর কুকিদিগকে 

তাহাঁব ভাধীনন্থ নহে বলিয়া? গবর্ণমেণ্টকে 

জাঁনাইয়াছিনেন। কিন্তু এবম্পুকার অবস্থায় 
অনিপুকেশ্ববগণ ইহা কখনও শ্বীকাঁর করেন নাই। 

উাহ'র1 গব্ণমেন্টের ইঙ্গিত পাঁইলেই কুকিদিগের 

দমনজন্য টশন্য প্রেবণ করিয়া আপনাদের 
বাঁজাবস্তারের চেষ্টা করিয়াছেন। ইহ্াতেই 

রাঁজ্যের বর্তমান আয়তন ত্রিপুযা রাজ্যের দ্বিগুপ 

হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এরূপ উত্তর প্রদান 
হ্থাদী হদিখযাতি। পুর্ধক ত্রিগুবেছ গেগ আগাদের এজ) নিতান্ত 

হল করিও] -ইখাছেন।। 



বৈশীখ, ১২১৭ |) ৬৬ বতমান মহারাজ] ও ব্রিঃ গবর্ণমেন্ট | ৪৩ 

রর হাস্য সম্বরণ লরিতে টি ন1। 

ইহণকে তাহারা একটী গ্রহবন বলিয়া মনে 

করিলেন । 

গ্রবন্ধ-লেখক ইহ! বিশেঘরূপে অবগত ৃ 

আছেন যে, কুকিরাজ লাল ছোঁকল1 কিয়ৎ 

পরিমাণে ব্রিপুরেশ্বরেব অধীন ছিলেন। 

লালছোকলার পুত্র মুরছইললের নাম পাঠিক- 

গণ মত্প্রণীত ত্রিপুরার ইতিবুত্তে দেখিতে । 

পাইবেন । 

হইয়া, তাকে লিখিলেন খে, 
১ল| ডিসেশ্গরেব পূর্বে প্রকৃত আভ্যাচারীকে 

ধৃত কনি”। গবর্ণমেন্টেব হস্তে সমর্পণ না 

আগামী, 

করিলে ত্রিটিস মৈন্যদল তাহার রাঁজ্যমধো 

প্রবেশ কর্য়া অন্তযাচারকারীকে ধৃত 

করিবে । 

কুকি অপবাধীকে ২৭ জন সাক্ষীর সহিত 

এই ঘটনার পর ভ্রিপুরেশর জন. 

| 

টি ছে1কল' নি ডি হইছিল | 

১৮৮৭ শ্রীান্দে কুকিগণ শ্রীহট ও ত্রিপুর' 
রাঙ্গ্যের সীমাস্ত স্থানে ভীষণ অত্যাচার 
কবিয়াছিল, দেড়শতের অধিক প্রজা 
তাহাতে বিনষ্ট হইয়াছিল। এই সংবাদ গবণ- 

জন্টের কর্ণগোচর হইলে কর্ভপক্ষগণ তাহার 

৷ প্রতিশোপ লইবাঁব জন্য প্রস্তুত হইলেন । 

কিন্ক মহারাজ গবর্ণমেণ্টফ্ে জানাইলেন যে, 
শর্ট ভীষণ হত্যাকাণ্ড তাহার রাজা মধ্যে 

গবর্ণমেণ্ট ভ্রিপুবেশ্বরেব আচরণে" বিরক্ত . 

শ্রীহটের মেজেস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিলেন । । 

নাই । কিন্ত ভাহাবা মাজিষ্টরেটের নিকট উপস্থিত 

হইয়। প্রকাশ করিল যে, তাহার] হার কিছুই ' 

এই সকল ঘটনায় কিছু 

কাল অতিবাহিত হুইল, অবশেনে 

নিরপিত ১ল। ডিসেম্বরে 

বেকৃউড একদল পদাতি সৈন্য লইর়| ত্রিপুর! 

রাঙ্গে প্রবেশ করত লাল ছোঁকলার 

গ্রাম অবরোধ করিলেন । 

অবগত ওহে । 

ইংর।জ কর্তৃপক্ষগণের রিপোর্টে প্রকাশ 

হইয়াছে, স্সতরা1ং ইহাতে হস্তক্ষেপ ঝুরিবার, 

গবর্ণমেন্টের কোন অধিক|র ভ্ভাই। কিছু 

ূ কান এই কথ! লইর। গণডগোলঞ্চলিযাছিল। 

অবশেষে কাণ্ডেন ফিপারের মানচিত্র দ্বারা 

ঘটনা স্থানে ত্রিপুবা রাজের অন্তর্গত 

নিণীত হওয়ায় গবর্ণমেন্টেরে দৈন্যগণ 

গ্রতাবর্তন কবিতে আদিষ্ট হইয়াছিল । 
তৎপর মহারাজ এই ছুর্ঘতদিগের দমন 

জন্য আর কোঁন উপায় অবলম্বন করেন 

১৮৪৯ শ্রীান্দে পিন্দু, খচাঁক ও লুসাই 

প্রভৃতি কুকিগণ, চট্টগ্রাম, শ্রীহট ও কাছার 

৪১ জন 

কাণ্তেন গ্রাণ 

দেশে প্রবেশ কবিয়া অনেক গুলি লোকের 

সংহার ও কযেকথানি গ্রাম ভন্মীভূত 
করিয়াছিল । এই সময় কুকিগণ প্রায় 

লোককে করিয়া লইয়া ধুত 

মায়। 

যে, ৪ঠ1 ডিসেম্বর লালছোকল] কাগ্তেন 

বেকউডের হস্তে আত্মসমর্পণ করে । কিন্ু 
প্রবন্ধলেখক বিশ্বস্ত স্থত্রে অবগত আছেন। 
যে, জিপুরেশ্বর জনৈক ( সেনাপতি কেলি 

ফেরিঙ্গী) লালছোকলাকে ধত করিয়। ব্রেক. 

উদ্দের হস্তে সমর্পণ করিয়ীছিলেন। শ্ীহটে 

আমাদের গবর্ণমেন্ট কুকিদিগের দ্বার! 

এই রূপ জালাতন হইয়া তাহাদিগের 

বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিতে মনস্থ করনে। 

১৮৫০ শ্রীষ্টাব্দের গ্রারস্তে মখন কর্ণেল লেষ্টার 

সৈন্য লইয়া কাছাঁর হইতে কুকিদ্রিগের 
বানস্থামাভিমুখে যুদ্ধ যাত্রার আয়োজন 

করিতেছিলেন, দেই লময় পূর্বদিক হইতে 



৪৪ নব্যভারত | (অষ্টম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা । 
/-০০া ৫ পপ শ্ 

প্রায় ৪০০ কুকি চট্টগ্রামের পার্বতা প্রদেশে 

€ কাছারের দক্ষিণদিকন্থ পার্বত্য প্রদেশ 

হইতে আর একদল কুকি শ্্রীহট্ট্রের অন্তর্থত 

লাতু থানার নিকটবর্তী স্থানে গ্রবেশ 

ফরিয়।, তাহাদের চিরঅভ্যস্থ নরহুতা] গৃহ 

ঘবাহ গ্রৃভৃতি কার্যগুলি সম্পাদন করিয়া 

পলায়ন করে। লাতুর নিকটবত্তী স্থান 
ত্রিপুরা-রাজ্যের অন্তর্থত বলিয়। মহারাজ 

বিশেষ ভাপত্তি ্উখ।পন করিলেন, 

আক্রমণকারী কুকিগণও ত্রিপুরেশ্বরের অধী- 

মন্থশ্বলিয়। প্রকাশ হইয়াছিল । 

কর্ণেল *লেষ্টারের যুদ্ধ যাঁজার ফল 

মোটের উপরএই হইয়াছিল যে, বিখাত 

কুকি সরদার ম্ুকপাইলাল গবর্ণমেণ্টের 

জানুগত্য স্বীকার করত বন্ধুত্ব সংস্থাপন 

ফাঁরতে সম্মত হুইয়াছিলেন। গবর্ণমেন্ট 

কুকিদিগের এই ষকল ন্বীকৃত বাকের 
গতি আস্থা প্রদর্শন করিলেও আমর! এই 

কল আসভা বর্ধরদ্দিগকে কিছু মাত্র বিশ্বাস 

, ফরিতে পারি না। যাহ! হউক, ইচ্ার পর 

প্রায় দশখবত্নরকাল কুকিদিগের বার! বিশেষ 

উল্লেখ-যে'গ্য কেন ঘটনা হয় নাই। কেবল 

২৮৫০--৫১ সালে চট্টগ্রামের মীমাস্ত কতক 

গুলি গ্রাম কাঠ্রিয়া কুকিগণ কর্তৃ্ বিনষ্ট 
হইয়াছিল । যাহ! হউক, আমাদের গবর্ণমেন্ট 
নিশ্চিন্ত ছিলেন ন।। স্বীমান্ত প্রদেশ রক্ষার 

জন্য এই সময় যে দল উপায় অবলম্বন 

কর! হয়, ভন্মধ্যে চট্টগ্াষের পার্বত্য জেল। 

কৃষ্টি করিয়া তথায় এক জন ইংরাজ 
স্ুপারিটেগ্েণ্ট সংস্থাপন করাই সর্ক্বোৎ 

ক কার্য, বলিয়া গণন1 করা যাইাত পারে । 

১৮৬০ শ্রী্টাবে খগুলের বিখ্যাত হত্যা, 

কাণ্ড সম্পাদিত হয়। ছামর] বাল্য কালে 
এই ভীষণ হত্যা্ডের বিবরণ যাহা শ্রবণ 

ঞ্বং 

৭৯ পাপ পাক সাদ পপ 

করিয়াছি, অদ্যাপি তাহা স্মরণ করিলে 

| ছ:খে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। পাঠকগণ, 
ৰ সেই দুঃখের কথা কি বলিব। কানপুরে 
। বিদ্রোহী সিপাইগণ যে লোমহর্যণ কার্য সম্পন্ন 

র করিয়াছিল, তাক অনস্তকাল ইতিহাস পটে 
স্ব্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। কিন্তু কানপুরের 

[াকাণ্ডেব দ্বিতীয় অভিনয় স্বরূপ খগুলের 

হতাকাগ্ডের বিবরণ কতজন পাঠক অবগত 

আছেন? অ।মাদের কর্তপক্ষগণের বিজ্ঞা- 

গনীতে এই ঘটন। এই রূপ সামান্য 

আকাবে বর্ণিত হইয়াছে । 

জে 1 ২ পপ পিপি 

শেপ ও পািপীপীশাপিশীশী পাশ 
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শশী স্পপ শি শী পপি  পপিপসপপাপাীপপিসস্পাী সপ শা পাশ ততো তি 

এই ভাষণ হত্যাকাণ্ড অবলম্বন করিয়। 

্ রাধা মোহন নামক জনৈক "গ্রাম্য" 

' কবি একটি গীতি কবিতা রচনা করিয়া- 

ছিলেন। আমর বাল্য কালে ইহা শ্রবণ 

কবিরাছি। বেই কবিতা সম্পূর্ণ রূপে 
এক্ষণে আমাদের স্মরণ নাই । * তাঠগার 

* এইই কবিতার কিয়দংশ বাছা 

অ'ছে, এস্থলে তাঁহ! উদ্ধ'ত হইল )-- 
শুন সর্ব সাধু ইহার নির্ণয়, 

যেন মতে খণ্ডলেতে কাট কাটি হয়। 

স্মরণ 

শপ ০৮ পাপী পাপা পালা পাপ পলাশী শিশির 



বৈশাখ, ১২৯৭ 1) ত্রিপুরারাজা, বর্তম'ন মহারাজা ও ব্রিঃ গবর্ণমেন্ট | ৪৫ 

সারাংশ মাত্র ম্মরণ রহিয়াছে । তৎ্কালে মুনাসীরথীল নামক গ্রামস্থ বাজারে 
যাহারা পলায়ন পূর্বক আম্মরক্ষ] করিতে ত্রিপুরেশ্বরেব জনৈক লেন!পতি_-কাণ্রেন 
নক্ষম হইয়াছিল, তাহাদের নিকট এই ঘটন! 

যেরূপ শ্রুত হয়! গিয়াছে, এইস্থলে তাহ!ই 

প্রকাশ করা গেল। 
সপ পাপা এ 

দেখ মাঘ মানে শনিবারে জীপঞ্চনী ছিল। 

| 
| 
ৰ 
] 
ৃ 

ূ 

গুনসীর খীল বাজারে বাবু খুরম্ার * আছল। 
। এই সময় সংবাদ আপিল যে, ৪০০ । ৫১০ সেদিন প্রভাত কালে, 

করেছিল পুজাঁর আয়োজন; 

চিনি শর্করাদি যত লয় মন। 

পুঁজ আরস্ভিল। ছেন কালে প্রমাদ ঘটি পে । 

অকস্ম।ৎ তিপ্রাকুকি এনে দেখা দিল। 

দেখতে ভয়ঙ্কর । 

দেখে প্রাণ ভয়ে কাপে কালা ভূশঙ্গর ! 

$ণে পরবেশিল। 

যারে পায় কাটিয়ে ফেলায়, 

অবনিতে কাট। পরি ধুলাঁতে লুটায়। 
কধির আঁবেৈ.সল॥ 

] 

ধরণীধর সিংহ কতিপয় সৈনোর সহিত 

অবস্থান করিতেছিলেন। ১৬ই মাঘ শনি- 

বার শ্রীপঞ্চনী পুজা ছিল । কাণ্তেন তাহার 

৷ সঙ্গীয় অস্ত্রশস্ত্রাদি ধৌঁত৪৪ পরিষ্কার করিয়া 
পূজার জন্য ন্মুজ্জিত করিয়া রাধিলেন। 

৷ কুকি নিকটবর্তী গ্রাম আক্রমণ করিয়াছে। 
' কাণ্তেন মহাশয় এই সংবাদ প্রাপ্ত মান 

অন্ত্রাদি লইয়। পলায়ন করিলে্ন। একুকিগণ 

৷ নিব্বিত্বে গৃহে অগ্নি প্রদান পূর্বূক গ্রামব।সী- 
তাঁর দাও নেল হাতে; বন্দুক কান্দে | 

দিগকে খণ্ড খণ্ড করিতে ল্যাগিল ! যে 

সকল রমণী শিশু সম্ভানের সহিত কুকি- 

ফিগের হুস্তে ধৃত হইল, 

আকাশখেতে উড়িছে শকুন। যর নিচয় লুঠ, 

করি চালে দেয় আগুন। 

তাঁর। খত নিল? কুল নিল আর নিল দাও 

কাচি। 
পিন্ধুক ভাঙ্গি কাঁপড় নিল ভাল ভাঁল বাচি। 

৬ খ্ঁ গু স 

ঠিক ছুপর বেলা হল পুড়ে মুনদী বাঁড়ী। 

' লাগিল! 

মেদিন ফিরে যায়। রাত পোহাল ছিল রবিবার।: 

কাট!| গ্রামে কাটি আনি 'দল পুনবর্বার। 
ৃ ঞ ্ং ষ্ ্ 

ইৈলেছে কোনা পাঁড়]। 

কোল। পাড় যেতে তাঁর করেছে গমন । 

বাডনালীর 1 কোলে আপি দিল দরশন। 

দেখে গুণাগাজি, 

গুণাগাজ এল সাজি, সিফাই সঙ্গে করি। 

তিপ্র] কুক ফিরাইল, বন্দুক আওয়াজ করি 

চি 

এ এজন সেনাপতি। 

1 বাউনালশী নদী। 

কুকিগণ সেই 

মকল শিশুকে মাতার বক্ষ হইতে কাড়িয়। 

লইয়া শৃন্যে নিক্ষেপ করত নিয়ে স্ৃতীক্ষু 

মেল ধারণ করিয়। শিশু গুলিকে বিদ্ধ করিতে 

হত্ভাগিনী জননীগ৭ এই রূপ 

শিউ্রতার সহিত অপতা নিধন দর্শনে 

। নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল । কুকি- 

গণ পুরুষ ম!ত্রকেই নিঙ্গয়তার সহিত হতা! 

করিয়া যুবতী রমণীগণকে পশুর ন্যায় বন্ধন 

করত অ|পনাদের সঙ্গে লইয়। চলিল। 

৷ তাহারা এই রাপে ১৫ খানা গ্রাম লুণ্ঠন ও 

তম্মীভূত ও ১৮৫ জন মনুয্যের প্রাণ সংহ্ার 

করত প্রায় একশত জন মন্ুষ্যক্ে বন্ধন 

করিয়] লইয়া যায়। বল। বাহুল্য মে, তন্মধ্যে 

ৰ ! 

অধিকাংশ ভ্ত্রীলোক, বিশেষতঃ যুবতী | 

এই ১৫ খান] গ্রাম লুন করিয়! তাহার! 
যে সমস্ত ম্বর্ণ, রৌপ্য, ও লৌহ প্রাপ্ত 

কাণ্েল বীর নিহঘ হিনুরেহরের! হইয়াছিল, তাক লইয়া গিয়াছিল। 
এই সময় গুথাগাঙ্জি নামক গ্রামস্থ এক 

। জন প্রধান ব্যক্ষি চতুর্দিকস্থ পলি সমুহ 



৬ নব্যভাঁরত | ( অফম খণ্ড প্রথম সংখ্য' 
জপ 
০০০০ 

ভন্সন্ধান পুব্বক প্পায় ২৫। ৩০টি বন্দুক 

সংগ্রহ করিয়। বাউনালী ন 

দিগকে আক্রমণ করে। 

অধিক বন্দুক ছিল না, স্ুতরাং তাহার! 

বন্দুকের মুখে নদী পার হইতে সাহসী না 

হইয়। প্রত্যাবর্তন ক্লুরে। 

গণ প্রায়ই সম্মুধ-যুদ্ধে অগ্রসব হয় না। 
ওণ।গাজি এবপ সাহস অবলম্বন ন| করিলে 

যে আরও কত ্গঞাম ভস্মীভূত এবং কত 

লোক কুকিদিগের ছার বিন হইত, 

তাহ কু বলিতে পারে? 

জেল ত্রিপুরার মেজিষ্রেট মাহেব এই 

সংবাদ শ্রবণ মার কতিপয় সৈন্য খণগুলাভি- 

সুখে প্রেবণ করিয়াছিলেন । কিন্ত তাহারা 

সেই স্থানে উপাস্থত হই কেবল মা'র কুকি-। 

চে ০ 

দ্রীর তটে কুকি- 
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উল্লেখিত ভীনণ হত্যাকাণ্ডের মুল কারণ 
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দিগের অত্যাচারের জলন্ত চিত্র প্রত্যক্ষ ূ আন্র। যাঁছা অবগত আছি, পাঠকগণ তাহ 

করিলেন। কুকিগণ ইহাব পুক্বেই জক্ষলে 

প্রবেশ করিয়।ছিল। 

এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধান 

করিতে যাইয়া! আমাদের কর্তৃপক্ষগণ যাহা 

অবগত হইয়াছিলেন, ত|হা এস্কলে উদ্ধত 
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| শ্রবণ করুন। ত্রিপুরার পাব্ৰত্য প্রদেশে 

রিয়াং নামক সম্প্রদায় আছে, ইহাবা কুকি- 

দিগের ন্যায় তত ভীষণ প্রকৃতি না হইলেও, 

নিতান্ত নিরীহ জাতি নহে রিয়াংগণ 

খগুলের বাঙ্গালী মহান্গনগণ হইতে সব্বদা 

টাক। কর্জ লইত । পার্বত্য প্রদেশে অনা- 

বৃষ্টি নিবন্ধন প্রায় ছুই ভিন বৎসর শস্য 
জন্মে নাইটি । ন্দুদে আসলে অনেক টাক! 

হইয়। দীড়াইল। মহাজনের] সর্ব] রিয়াং- 

দিগকে টাকার জন্য তাগাদ। করিত। 

উহার ইহা অসহ্য বোধে দুথ।ং ও অন্যান্য 

পপ শপ জা 

তত 

ূ ঠা সহিত সম্মিলিত হইয়! এই কার্য 

ম্পাদন করে। ইহাতে কৃষ্ণ চন্দ্র ঠাকুর 

রাঁজ বংশীয় কয়েক জন ব্যক্তি 

সংস্থ্ ছিলেন। মতাস্তরে পৃব্বদিকস্থ 

পব্দতবাশী রতনপুইয়! নামক সরদারও 
ইহাদের সহিত যোগ দিয়াছিল। 

কুক্ষিদিগের অত্যাচারে যে মকল খণ্ড-* 
নাপী শল্গন্বান্গ হইয়াছিল, গবর্ণমেন্ট 
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তাহাদিগকে ১৬৭০ টাকা ক্ষতি পুরণ । চট্টগ্রথমের নিকটবস্তী স্থানে কিন্বা ত্রিপুর। 

ত্বরূপ প্রদান করেন। ইহার অগ্ধাংশ রাজ্যের দক্ষিণাংশে কোন গণ্ডগোল হয় নাউ, 

ত্রিপুরেশ্খর হইতে আদায় করা হইয়াছিল। কিন্তু উওরাংশে শ্রীহট জেলায় সীমান্তবর্তী 

গবর্ণমেন্ট উল্লিখিত ভীষণ হুত্যাকাণ্ডেব ! স্থানে আদমপুরের বিখ্যাত হত্যাকণড 

প্রতিশোধ লইবার মানসে তৎ পর বৎসর : সম্পাদিত হয় । 

শীতকালে একটি যুদ্ধ যাত্রার উদ্দযোগ ইতি পুর্নো পৈতু কুকির যে বংশাবলী 

ক্ররিতেছিলেন। ইতিমধ্যে (১৮৬১ শ্রীষনঃ | প্রদর্শিত হইয়াছে, পাঠকগণ তাহাতে 
জাহুয়ারিতে) ও একদল কুকি ত্রিপুরেশ্বর- দেখিতে পাইবেন সে, লাল ছোকলারপুত্র 
দিগের প্রাচীন রাঙ্গধানী উদয়পুর আক্রমণ : নুবছুইলাল বিখ্যাত লগা সরদার ছুকপাই" 

করে। উদয়পুরে ত্রিপুরেশ্বরের একটা সেনা-! লালের ভগিনী ভানুইথাঙ্গীকে বিবাহ 

নিবাস ছিল। তাহাতে এক জন হাগুল- | করেন। কোন কাবণ বসত মুবছুই লীল স্বীয় 
দর. ও ২৫ জন সিপাই থাকিত। ইহারা | পরী ভানুইথাঙ্গীকে অপমণনিত করেন। 
কুকিদিগের নাম শ্রবণ মাত্র, *'মেগেজিন” : উপযুক্ত ভ্রাতার উপধুক্ত ভগিগী সেই অপশ- 

ফেলিয়া পলায়ন করে। কুকিগণ "ই; মান পা করিতে ন পারিয। ্বীয় ভ্রাতা 
মেগেজিনরে বারুদ ও গুলি গোলা প্রাপ্ত চুক পাইলালকে তৎ সং৭।দ জ্ঞাপন করিয়া- 
হইয়! প্রবল বিক্রমে উদয়পুর ও তাহার র ছিলেন । তাহাতেই কুকিদিগের মগ্যে একটি 

নিকটবস্তাঁ তুই খানা গ্রাম ও একটি প্রকাও গোগুগোল উপস্থিত হয় । মতান্তরে মুবছুই” 

রাজার ভকন্দীভূত ও কতকগুলি »াকের লালের সঠিত ভ'নুথান্সীর বিবাহ কালে, 
প্রাণবধ করিয়। পার্ধাত্য চট্টগ্রাম অভিনুখে বন্যার যৌতুক গ্রদান করিবাব জন্য 

যাত্রা করে। তথায় চ।কমা সরদার, আঁদমপুব আকরুমণ করিয়া কতকগুলি দাস, 

কালিন্দী রাণীর অধিবুত কয়েক খান। গ্রাম | দসী সংগ্রহ করা হঈয়াছিল। প্রকৃত 

অগ্নিদ্ধার দগ্ধ করিয়াছিল । গবর্ণমেন্টের | ঘটন1 যাহাই হউক না! কেন, সুবছুইলাল, 

একদল পুলিদ সৈনোর সহিত ভাহা-। ছুকপাষ্টলাল, রাংনুং ও লালহুলন নামক ৪ 

দের একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধ জন কুকিনাজ! সম্মিলিত হইয়। ত্রিপুবারাজ্যের 

কুকিগণ দিশেষ রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া | অন্তর্গত কতকগুলি গ্রাম ও শ্রীহট্রের অন্তর্গত 
" পব্বতৈ পলায়ন করিয়াছিল। "..: ছাদমপুরের নিকটবর্তী তিন খানা গ্রাম 

এই কল ঘটনার পর কুকিদ্দিগকে | অগ্নি ছারা দগ্ধ ও কতকগুলি লোক নির্দয় 
বিশেষ রূপে নির্যাতন করিবার মানসে ; ভাবে হত্য। ৪ কতকগুলি,লোক বন্দী করিয় 

বিপুরেশ্বরের সহিত উপযুক্ত পরামর্শ | লইয়া ষায়। এই ৪জন লরদার মধ্যে 
করিবার জন্য কাপ্তান গ্রেহাম সাহেব | মুরছুইলাল ও রাংবুং ত্রিপুরেশ্বরের অধীনস্থ 
জআগড়তালায় প্রেরিত হন। সেই সকল ! এবং ছুকপাইলাল সম্পূর্ণ স্বাধীন, লালছলুন 

বৃত্তান্ত ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে । | মুরছুইলালের খুল্লতাত ভ্রাতা ইহা পূর্বে 

তৎপর বৎসর বর্তমান মঙ্গারাঁ্গ ! উল্লেখ করা হইয়াছে। 

রাজ্যাধিগশাব প্রাপ্ত হন। (১৮৬২ আটান্দে) আদমপুরের হুতা!কাগ্ের পর ১০৬২৭ 

শা ০ শাশশাশি শশী শীাশশাাশীসপীস পাপিপপপাপেসপীস | পপিপিশিপেশসপীপি 

শশা আপীশা্পিশশিপপাস্পাশী শীত শিট ০ ১ সি 



৪৮ 

৬৩ গ্রীষ্টাঝে গবর্ণমেন্টে বলে ৪ কৌশলে 

কুকি সরদারদিগকে বাধ করিয়া 
পূর্র্বসীমান্তে শাস্তি সংস্থাপন করিতে বথ।- 

সাধ্য যত্ব করিয়াছিলেন। 

পার্ব তা চট্টগ্রামেব তদানীম্তন 

ল্থপারিটেওেন্ট গ্রেহঞ্ম রতন পৃঁইথার সহিত 

সন্ধিস্থাপন করিলেন । তৎ কালে ইহা 

অবধারিত হয় যে সীমান্ত প্রদেশে শাস্তি 

রক্ষার হন্য গবর্ণমণ্ট প্রতি বৎ্নর রতন 

পু'ইয়াকে ৪০০ টাকা, হাউলংদিগের ৮2০ 

টাকা ৪ণ্পাইলে। কুকিগণ ৮০০ টাক। বাধিক 

গ্রদান করিকেন। 

উত্তরদিক* কাছাঁরের ডিপুটী কনিসনর 

্য়ার্ট সাহেব বিখ্যাত সন্দার ছকপাইলাল 

ও মোলা! সুরদাঁর বনপুইলালেব সহিত 

সামান্য প্রকারের সন্ধি সংস্থাপন করিষণ 

ছিলেন। ন্লুকপাইলাল গবর্ণমেণ্টেব আন্গ- 

গতা শ্বীকার করত শান্তি রক্ষ। করিলে 

তাহাকে বামিক ৬০০ টাকা পবর্ণমেন্ট হইতে 

প্রদত্ত হইবে, একপ প্রস্তাব হইয়াছিল । 

আদমপুরের হত্যাকাঞ্জের নময় কুকিগণ 

যেসকল শ্রীলোককে ধৃত কবিয়া লইয়া 

যায়, তন্মধ্য কয়েকটি পালাইরা কাছাবে 

উপস্থিত হইয়াছিল। অন্যানা জ্রীলোক 

গুলিকে কুকিগণ বিবাহ কবে। 

১৮৬৪ শ্রীগ্ার্দে চট্টগ্রামের পার্বত্য 
প্রদেশে কুকিগণ নান প্রকার উৎপাত 

আরম করে। কিন্তম্্খের বিষয় এই যে, 

তাহারা বাঙ্গলার নমতল ক্ষেত্রে প্রবেশ 

করে নাই । 

১৮৬৫ এবং ১৮৬৬ খ্রীষ্টান্দে কুকিগণ 

বঙ্গীয় সমতল ক্ষেত্রে কোন অত্যাচার 

করেনাই। কিন্তু তৎ্কালেও যে তাহ।র 

তাহাদের "চিরঅভ্যস্থ কার্দ্যে বিরত ছিল, 

নধ্যভারগ । ( অফঁম খণ্ড, প্রথম সংখ) 

এমত নহে, কারণ সেই সময় তাহারা আস্ম 

কলছে নিযুক্ত ছিল। পৌভাগ্য বশত আমা- 
দেরকর্তপক্ষগণের সঙ্র্কতায় তাহার! সমতল 

ক্ষেত্রে প্রযেশ করিবার সুবিধা প্রাপ্ত 

হয়নাই । ই 

১৮৬৭ খ্রী্াবের মার্চমাসে প্রায় ৫*০ শত 

হাউলাং তাহাদের রাক্ষস বৃত্তি চরিতার্থ 

করিবার জন্য সমবেত হুইয়াছিল। কর্তৃপঙ্গ- 

গণ রতন পূহয়ার দ্বারা এই সংবাদ শ্রবণ 

মাত্র চট্টগ্রামের পূর্ব সীমান্ত রক্ষায় 

জন্য যত্রবান হইলেন। হাউলংগণ সেই 

দিকে সুবিধা প্রাপ্ত না হইয়া ত্রিপুরা 

রাজাছিমুখে ধাবিত লইল। সৌভাগাবশত 
হাঁউলংগণ এবাব ত্রিপুবা রাজ্যে কোনরূপ 

উপদ্রব করিতে সক্ষম হয় নাই। 

১৮৬৮--৬৯, ৬৯7৭০, ৭০--৬১ খ্রীষাবে 

ক্রমান্নয়ে তিন বসব কুকিদ্িগের অত্যাচার 

কাধ্য সমভাবে চলিয়াছিল। কাছারের 

চাক্ষেত্র হইতে আবন্ত করবয। পার্বত্য 

টট্টগ্রাম পর্যন্ত যে সময় যেস্থ।নে স্ুবিধ। 

পাইয়াছে, সেই সময় সেই স্থানেই তাহাদের 

চির অশ্থাস্ত গৃহ দাহ,নর হতা। প্রভৃতি কাধ্য 

দ্বারা আপনাদের রাক্ষস বৃত্তি চরিতার্থ 

কবিতে কিছু মাত্র ক্রটি করি নাই। আমা- 

দের গবর্ণমে্ট এই সকল অত্যাচার নিবারণ 

জন্য যথাসাধ্য যত্ব, পরিশ্রম ও অর্থব্যর * 

করিয়াছিলেন । কাছারও পার্বত্য চট্টগ্রামে 

সৈন্য স্থাপন করিলেন। কিন্তু ত্রিপুর! 

রাজ্যের অভ্যন্তরে কি হইতেছে, সেই 

রাজ্যের পুবব্ণ দ্বিকস্থ ছুর্দদাস্ত কুকিদিগের 

নহিত ত্রিপুরেশ্বর কি রূপ ব্যবহার করি- 

তেছেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নিশ্চয় সংবাদ 

কিছুই প্রাপ্ত হন ন।। অথচ ছুর্দদান্ত কুকি- | 

জাতিকে দমন জন্য আশু একটা যুন্ধ-যাত্রায় 
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প্রয়োজন হইয়াছে, ততৎ্কাল ত্রিপুরারাজ্যে 

জনৈক গবর্ণমেণ্ট কর্মচারী ন। থাকিলে 

তাহার ফল সস্তোষজনক হইবে কিনা, 

স্থির বল। যাইতে পারে না। 

করণে বাধা হইয়া গবর্মমেটু জর 

একজন পলিটিকেল এজেন্ট নিযুক্ত করেন। 

হুকি অত্যাচ'তা জ্বাণাতন হইয়! ১৮৬৯ 

শ্ী্টাবে বাঙ্গালার তদানীভূন লেপ্টেনেণ্ট 

চবর্ব সার উইলিরম্ গ্রের প্রস্তাব অগ্গস!রে 

লন্ডমেও ত্রিপুঝা র!ঙ্গো জনৈক পলিটিকেল 

এজেন্ট নিথুক্তের প্রন্পাব জন্গমোছন 

করেন । কিন্ত ইভ। ার্দো পরিণত হইতে 

আরও ছুই বঙ্পর অভীত হইয়াছিল। 

গকুত পক্ষে তরিপুবা বাঁছো পলিটিকেল 

এজেন্ট শিযুক্ত ন। করিলে, ক'ছাঁবি ও টট্টগ্রাম 

প্রত্তে সৈন্য স্তাপন করিষ1ও গবর্ণমেন্ট 

কুকিগণকে সম্পূর্ণরূপে নির্যাতন কবিতে 

পরিতেন না। আভাজ্বরিক ঘটন। অবগ 

ন। হইয়া গবর্ণমেণ্টের কার্ধো দোষাবোপ কর! 

বঙ্গীয় সম্পাদকদিগের মর্ধো একটি 
১০৯ হইর। দাড়াইয়াছ। সামবিক বিভাগের 

প্রতি ত্রিগুরেখবদিগেব উপযুক্ত দৃষ্টিন! 

থাকাতেই কুকিগণ একাপ প্রবল হইতে 

শক্ষম হইয়াছিল । এসব্বন্ধে মণিপুর পতি- 

দিগের কার্য কলাপ বিশেষ প্রশংসার 

যোগ্য । রাজন সন্বদ্ধে তুলনা করিতে 

গেলে মণিপুর-পতি ত্রিপুরেশ্বরের অধীনস্থ 

ূ রি 

্ তথাপি 

। অকন্দধশা কাধ্যেরে জন্য এবং 

শ্্ শস্পীপপপসপী পপ পপ আশ সষপ্প্পুটএস 

প্রধান তালুকদারের সহিত একসঙ্গে স্থান 

প্রাপ্ত হইতে *পারেন। মণিপুর-পতির 

'ধাঁজন্ব প্রায় পঞ্চবিংশতি সহ মুদ্রা মত্ত । 

তাহার অধীনে চারি *ত 

সুশিক্ষিত সৈন্য রহিয়াছে । কুকিগণ 

মণিপুর রাজ্যে কোনরূপ সামান্য অত)চ'র 

করিলে মণিপুরেশ্বর শ্বীয় উপনুক্তছও ম্মুম 

সৈনিকদিগের পাহায্যে ততক্ষণ তাক্ক!র 

প্রতিশোধ লইয়া থাকেনশ আর আমাদেস 

ত্রপুরেশ্বরগণ সেই" কল অত্যাচার? « 

গমন শীববে সহ্য করিয়। টন 

'পুরেশ্বর গীত বাদ্য ও চিত্র বিদ্যা গ্রভ 

পৌনে 

গা দেওনের কল্যাণ প্রতি বৎ্নব 

অর্থ বয় করিয়া থাকেন, সেষ্ট 

সৈন্য বিভাগে বায় করিলে 

তার কত উন্নতি ও সম্মান বুদ্ধি হইতে 
পাবে । তাঁহার শত মাত্র 

১ 

2 

2 খ 

কর্স 

৪০০1|৫০০ 

1 শৈনা আছে, সে গুলিও তত উপযুত্ত, 

15151 
রা, 

তন প্রাপ্ত হয় না। 

শশী াশিশীীীীশীশাশিটি 

সপ শশী স্সি শীল ৪2 

স্পা 

আবার নিয়মিত রূপ 

মহারাজের সন). 
গণ নিয়মিত রূপে বেতন না পাইয়া তাহা 

দের দুঃখের কাহিনী পলিটিকেল এজেন্টকে 
গন করিয়া থাকে। এই সকল 

ডঃখের কথা কাহাকে বলিব! 

(ক্রমশঃ) 

শ্রীকৈলাস চন্দ্র সিংহ। 

তাঙ্ার। 

বিরহ-মলগীত। 
১ 

সিন্ধু ভৈরবী-_আভ1। 
বলিতে দিয়াছে বিধি, যত সাধ ব'লে যাগ । 

হাসিয়। ঘবণার হাসি, যত সাধ হেসে চাও । 

এ ভুল ক'রেছি যবে, 

সকলি সহিতে হবে; 

যাকর ত1 শোভা পাবে, কর যাতে সুখ পাও । 



৪৬- ও নব্যভাঁরত |  ( অফম খণ্ড প্রথম সংখ্যা । 
টি পিপি পপ” পপ 

তোমার শখের লাগ, 

কি না পারি হা অভাগি! 

প্রাণ ল'য়ে তুচ্ছ খেলা,হেসে হলাহুল দাও । 

০ হয িন 

(২) 

বেহাগগখাম্বজ--আড়1। 

ত_কর উপচাস, 

ভাঙা প্রেম জোড় দিতে মিছে এ প্রয়াস । 

যেন্গপন গেছে দূরে, 

সে “নশ। আর কি স্ষবে। 

ওড়া'পাতা অ।বে। গুড়ে লাগিলে বাতাস । 

(৩) 

খ!ম্ব।জ-__মধাম!ন | 

স্বখ-সাধে প'ড়ে ছুধথ-ফ।দে-- 

অবোধ মন সদাকীাদে। 

ভাবিয়া না পায় কিছু কি দিয়ে পরাণ বাধে। 

বেঠঝেনি বিভল মন-__ 

প্রেমে অছে বিস্যরণ, 

স্বপনেতে জাগরণ, দহন শীতল চাদে । 

১ (৪) 

বগেশ্রী_ আড়? । 

ফিরিতে হইবে যদি মিলন্সাগুবে এসে, 

ত1 হলে এ খর-শলোতে কে মাধে-- 

আগত ভেসে! 

উজানে আধেক বাই, 

হদে আর বল নাই! 

কেমনে ফিরিয়া যাই, সে চির-বিরহ-দেশে । 

মিছে ভাঙ। গিরি-বাধ। 

মিছে ত্যজা গুহা-আধা, 

ভালবেসে ছিল কাদ1 সেই যদি আগে শেষে। 

ডিএ রটে 

থাপ 

(৫) 

টোরি, কাওয়ালী। 

ঘআঁর-_সহেণা যাতণ, 

ধরণী হয়েছে পুরাতন । 

হেরি উষারপ-রাঁশি 

মনে পড়ে তার হাসি; 

বিধু-কোলে সে বিধু-বদন । 

হেরিলে কাঁননে ফুল 

মনে পড়ে সেই তূল, 

সে আকৃতি, সে শ্রীতি-নয়ন ) 

 কপে বাধ ফুল-বাসে 

মনে হয় সেই শ্বাসে; 

বিহগ কুজনে সে বচন। 

নবীনতা-হার] ধরা, 

স্মৃতি পুবাতনে ভবা ! 
দাও ভেডে এ ধর] এ মন-- 

€রে রে মরণ । 

(৬) 

স্ষ দ্দা, আড়া। 

ক!টে না পময় আব, আসেন মরণ , 

বেঁচে আছি--পড়ে আছি জড়ের মতন। 

কিছুতে বসেন আশা, 

ধরা ষেন গপর-বাসা ; িযারাত 

কোথা পর-ভালবাসা,কোথ। সে স্বপন ! 

কোথ। সে স্মখের সাধ, 

সাধের সে অবসাদ, 

সাধা-সাধি কীদা-কাদি বাধিতে জীবন; 

শ্রোত-হারা,.নদী মত, 

প'ড়ে আর রব কত! 

শুকাতেছি পলে পলে, মরিব কখন? 
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পা ৯ এ ১০০৮ ৯ সপ পপ পাক 

৯ 

কাদিব কত আর পিল য। 

বাধিব কত হিয়ে-_ 

যাতনা সুধু সার 

আপন পরে দিয়ে । 

রাজ-পথ ছিযে ধীরে পথিক গেলো । 

5 ৯ 

বিকট, মধ্যমান | 

| 

ূ 
। মুখপানে চেয়ে তার, কার মুখ মনে এলো! 

মানুষ মানুষ্ক।ছে 

বোঝে নাপরে মন, ৃ কি বধনে বাধা আছে। 

খোঁজেন পর জন (এ মন), | সে আছে নবার পাছে, একি শ্তি,একি-__ 

ফেমন ছুখ-পণ € খেলো! 

্বপন-খেল নিয়ে ূ মোবে নুধুদূরে বাঁধি, 

কাদিব কত আর! | র সে আছে সবারে চাকি, * 

যা দেখি তারেই দেখি,*একি 'বেঁধা-_ 

৮ | মারা শেল। 

সাহানাঁ, যৎ। ০ ৃ 

স্ুধু-আখির পিপাস' ৰ 
হ'তে যদি আজি হায় আমার এ ভালবাসা 1 

কত ফুল, কত ছবি, 

আধ শশী, নব রবি, 

১৩ --. 

ছাঙ্গির, কাগুয়ালী। 

[রে 

কত গিরি, কত নদী মিটাত নয়ন-আশ।]। হেরি নায় 
এ যে রে প্রাণের তুল, অকুল বিরহ্-মাঝে আমি আজি লক্ষ্য হ!র| | 

অকাঁল মরণ-শুল ! ৃ গরজে নিরাশা-ঝড়, 

শৃন্য-পানে চেয়ে চেয়ে শূন্য প্রাণে - অভিমান কড়-কড়, 
কাদা-হাসা! ডোবে ডোবে হ্দ-তবী, ঝর ঝর নিন্দা-ধার1। 

নহে জাখির পিপাঁস। 

আমার এ ভালবাসা । 
শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল। 

টি 

উৎ্কল-ভ্রমণ । 
(পুরীর রাঁ্তা ও পিপ্লী চটা 1) 

সেই উত্তপ্ত ধুলিময় র়ান্ত। দিয়, ফাত্তন পথ-কষ্ট, প্রান্তের ভ্রমণ--এ সকলে শরীর 

মাসের প্রচও রৌদ্রের তেঙ্জ মাথায় করিয় ) অবসন্ন হওয়ারই কথ।। এক গাড়ীতে ছুই 

গাড়ী ঈষৎ শব করিতে করিতে চলিল। | জন, এক জন গীড়িত- গাড়ীর পার্থ ১।1১১% 

পূর্বাদিনের অর্ধাহার বা অনাহার,রাত্রের দারুণ হাত বই নয়--ভাঁতে শরীর অবশন্ন, তাতে 



৫২ নব্যভারত 1 ( অষ্টম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা 

অংগুমকণা চতুর্দিকে, তায় খুলিবাঁ | অন্তর্িত করিয়া আপন গৌবব প্রতিষ্ঠিত 
গাড়ীর চতুর্দিকে সদাই উড়িতেছে_কষ্টের । করিতে যত্ত করিততিছেন। পুবীর রাস্তা প্রস্তর- 
আর সীমা নাই । কিন্তু এই বিষম কষ্টের ; নিশ্মিত। পাহাড় হইতে রাশি রাশি প্রস্তর খণ্ড 

মধ্যেও সুখ পাইলাম । পুবীব প্রশস্ত সুদীর্ঘ । আনয়ন করিয়া রাস্তার উপরই ভাঙ্গিয়। 

পথ এক অলৌকিক কীর্ডিন্তস্ত । হিন্দু বাঁজা- | দেওয় হইতো, দেখিলম। সে প্রান্তর অপেক্ষা - 

দিগের সময়ে এই» প্রকাণ্ড পথ নির্ষিত। | কৃত কোমল,ঈনৎ লালবর্ণ ষেন না-মাটী-ন।- 

আসামের টঙ্ক বোড দেখিয়াছি, পবেশনাথ | পাথব। পুরীর রাস্তা যত যাত্রীর ভিড় 

পাহাড় ও বগডরের নীচ দিয়া ভারতের যে। হয়, এত জার ভারতের কোন রাস্ত!য় হুয় 

গ্রকাণ্ড প্রশস্থ টক (9192 ৮০0 7080.) 1! কি নাসনদেহ। অসংখ্য লোক,অনংখ্য মালের 

গিয়াছে, তাহাঁও দেখিয়াছি, কিন্থ তুলনায় ! গাড়ী, যতীর গাড়ী--সনবরতই চলিতেছে । 

পুরীর রশন্ত।কে সর্বাপেক্ষা সুন্দর বলিয়। বোধ ! দোল শু রণযাত্রব সমমের ত কথাই নাই। 

হইল। শুক্ি!ম, জনৈক ইংবাজ-ভ্রমণকাবী । তখন লমগে সময়ে রান্তব লোক ঠেলিয়। 

এই রান্ত।টীকে ভারতেব একটী আশ্চর্ময ; চল! দুশ্ষব হইয। উঠে। এই প্রক্কাগু রাস্ত।র 
কীত্তিভ্তন্ত বলিয়| ব্যাখা! করিযাঁছেন। এই | স্থানে স্থানে যনহী-নিবাম বা চটী আছে। 

ফক্ত| নি ভূমি হইতে অনেক উচ্চ। শস্ত!র ছু  চটাতে খড়ের ঘব, পাতকুপা, কোথ!ও ছুই 

পার্থে নান! বুক্ষ সারি সাবি বিদ্যমান থাঁকিয়। 1 একটী পুকুব, কোথা৪ নদী, যাঁতীদিগের 

প্রাচীন কাহিনী নীরবে ঘোষণ। কবি-! কুস্তি দন করিব ন্য বিদাম'ন অছে। 
তেছে। কোন কোন স্থানের বুক্ষগুলি ' ইংরাজ-বাাছুন আনেক চীতে য'তীদিগেব 

আধুনিক। এই সুদীর্ঘ রাস্তা মেদিনী- ! স্ুবিধাণ জনা পাসখাণা গ্রস্তত কবিয়া মত 
*পুর হইতে বালেশ্বব, বালেশ্র হইতে! উপকার করিফাছেন। পূর্বে শ্রী পুরুষ 

কটক, এবং কটক হইতে পুনী পধাস্ত | অবিভেদে এক ম!ঠে, গাশাপাশী হইয়া, 

চলিয়। গিয়াছে । স্মৃতরাং রাস্তাটী বদর : মল মুত্র ভাগ করিত। উ!দবালীতে এ রূপ 
বিভ্তুত। মধ্যে মধ্যে মে সকল .বড় বড় ' দুষ্য €থনও দেখা যয়,--আমরা শৃচক্ষে 

সর্দী পড়িয়াছে, নে সকল নৌকায় প!র হইতে; দেখিয়াছি ।  উদবাপী ভদ্রকের অধীন ; 

হয়তত্তিন্র ছোট ছোট নদীর উপন বিস্তুব ! এইঈটী জাহাজ হতে আঅবতবণেবশস্ত(ন_- 

প্রস্তর-নির্শিত পুল বিদ্যমান। কটক হইতে ' এখানে পায়খানার বন্দোবস্থ হওয়া! নিতান্ত" 

পুরী পর্যন্ত যে রান্ত। গিযাছে, ভাহাতে  প্রমোজন। গনর্ণমেট যে সকল পায়খানা 

কয়েকটী অপেক্ষ।-কুত বড় নদী পড়িয়াছে, ! গ্রস্তত কবিয়াছেন, তাহার একদিকে পুরুষ 

কিন্ত যে নদীশীত কালে জল-শৃন্য,ন্ুধু বালুময়, ৰ ও একদিক শ্রীলোকেব জনা নির্দিষ্ট ;_ঠিক 

গরুর গাড়ী তাহার উপর দিয়া চলিয় যায়। ূ শেন বেলগধে গ্রেসনের বন্দোবস্ত । বড় 

র 
র 

পাটি তা শপ 

০৮৮ পেশি শি পাটি 

শপ ও পাশিশি শিপ পি পস্পল্সপী স্পা শীসস্পী শি ৭ 

বর্ষ।কালে নৌকায় গাড়ী পাব হয়। এক্ট | বড় চটীতে বড় বড় পাষখানা। কিন্তু এই 

রাস্তার মধ্যে যে দকল পুল আছে, সেই | পায়খানার ধারেই-স্থানে স্থানে অসংখা নর- 

সকলের প্রত্যেক পুলেই স্মরক-লিপি ছিল, ; কল্কাল দেখ! যায়। পুবীব পথে যখন বসন্ত ঘা 

কিন ইংরাজ-্বাহাছুবগষে সকল-প্ন।বক-লিপি | গুল1উঠার ধুম পড়ে,--তখন সশ্কার করি" 
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বার লোক থাকে না|” রাস্তার ধারে মত, | বৃদ্ধ। শ্রীলোক হাদির। এ এক অপরুপ 

অদ্ধমূত লোকদ্দিগকে ফেলিয়। যাত্রীরা পলা । ব্যাপার । পুরী হইতে 
এই খানে কত চেষ্টা "য়ন কবে। সে অতিভাষণ দৃশ্ত । আমবা 

স্থ'নে,স্থানে এই বপএুরাশি বাশি নর কঙ্কাল 

দেখিয়া অনেক বার অশ্রপাঁত করিয়াছি, 

পরবং ভাবিয়াছি, যে তীর্গেরৎ জনা 

এত আযোজন--সেই তীর্ঘের পথে চিকিহ- 

ালয়ের কোন বন্দোবস্ত হিন্দু রাছাবা 

কেন করেন নাই ? আমাদের দেশেব দানের 

ব্যবস্থা! অন্যরূপ। যে গথে সহ সহ 

লোক মৃতামুখে পভিত হয়টুসে পথে ওবধের, 

কোন বন্দোবধ্ত নাই, দেখিয়। হৃদয়ে ঘারুণ 
বাথ পাইলাম । 

'ভখবতে বিদ্যামাঁন, কিন্তু কেছই ইহার 

স্তব্যবস্থ করিতেছেন না; এ ছুঃখ আব 

রংণিবার সই নাই। এখন ছুই একটা 

স্বানে গবর্ণমেন্ট চিকিৎসাঁলয় প্রস্তুত করিয়া- 

ছেন বটে, কিন্তু তাহার সংখ্য। এহ অল্প এবং 

তাহার বন্দোবস্ত এত সামান্য €ষ' 

মানুষ-সাগরের উপর দ্িযা যখন গ্াবল 

। পণাক্রমে মারিভযের ঢেউ চলে, তখন 

কিছুই এুতিবিধান করিতে পাবে 

নাঁ। যা'ক। এই সকল কথা ভাবিতে 

ভাবিতে ও সুন্দর রাস্তার 

গাড়ী চলিতে চলিতে বেল।!আনুমাণিক ছুই 

ঘটকাঁর সময পিপ্লীত্ে পৌছিল । পিপজা 

একটী' প্রকাণ্ড চটী, এখানে দাতবা-চিকি- 

সালয, ডাকঘর, থান।, রেজেষ্ররেব আফিম, 

পুকুর, বাগান ও বহু দে|কান পমাধী আছে। 

এী যেন একটী ছোট সহরের মত । মধাদিয়। : 
৷ আবস্ত । পুবীর রাঁস্ত। চলিখা গিয়াছে ;_ছ* ধারে 

সারি ২অসংখ্য ঘরবাড়ী। পুরীর সকল চটীতেই 

বাজার আছে, কিন্ত এখানকার বাঁজারটা 

কিছু বড়। বাজারে চিড়ী, গুড়, চাঁউল, 

ডাইল,টতৈল, লবথ,কাষ্ঠ,_-এবং সর্পবস্থ। নে ই 

প্রচুর পরিমাঁণ্জে পান পাওয়া যায়। পিপ্লীতে 

পৌছিস়্াই এক মাশ্চর্ধ্য বাপার দেখিলাম । 

পথে ভাবিতেছিলাম, পীড়িত বদ্ুকে কি 

পথ্য ' দিব, পিপলীতে পৌছিয়াই দেখি, 
গাড়ীর নিক্ট গরম ছুন লইয়া] ছুই তিনটা 

। অবাক হইলাম, 

বিধাতার এই অযাচিত দান, কুতজ্ঞ হৃদষে, 

কত ধনী বান্তি এই, 

শোভ।" দেখিতে 

দ্েথিতে, শাবীরিক কষ্টের কিছু লাঘব হইল 

 বিস্তুত__অর্থাৎ এই রাস্তার 

। কোথাও তেমন নাই । 

' তীবে স্থাপিত, 

শা শপ শীট শিপ | শশা 

ফিরবার সময় 

কবিয়াছি, ছু 
পাই নাই। কিন্তু আজ দাকণ অভাবের 

মহা আবোজন করিগা রাখিয়াছেন ! দেশিম! 
চক্ষু ঞ্ছটতে জল পড়িল। 

বন্ধুকে কতক পান করিতে দিলাম, কতক 

শিয়া দিলাম, আমিও কিছু পান 
কবিলাম এবং ভাঁবিলাম়, “এই জন; বুনি বাঁ 

সেই কোপিলেশ্বরের পুরীষময় সাণু আন। 
ঘটে নাট । কতক ক্ষণ পর দ্লখিলাম, 

শখানে মতস্)ও উপস্থিত। বন্ধুকে কতক 

শ্বস্থ করিষা সান করিলাম এবং গাড়োযান 

ভায়ার যত্রে কিছু অন্ন/হাব কারলাম। এই 
পিপল'তে বন্ধুর কযষেকবার দাস্য হইল। 
ঠাঁহ[তেই যেন দরুণ জব পলায়ন করিতে 

লাগিল । ওনধ-পথাহীন- নর-কষ্ট(লপূর্ণ সেই 
' বুল্তাঁষ, বিধাত। আমাদিগের প্রার্থন। শুনিয়। 

“যন আপনি আবতর্ণ হইলেন। বন্ধুর 
আরে] অনেকবার জব হইতে দেখিয়াছি, 

কিন্ত কোন বাল এত অল্পে ছাড়ে নাই। 

বধাভার কুপাস্মণণ করিয়। মোহিত হইল!ম 

দেহের ও মনের ক্লান্ত এই পিপলী মহরের 
বাঁজাবে ফেলিয়া বেল1 ৫ টার সময় আবার 

গড়ীতে উঠিলাম। পিপলী সহর বছদৃৰ 
বহুদূর পর্নান্ত 

'পণ্লীর সজ্জিত গৃষ্থরাঁজি পরিশোিত। 

পিপ্লীতে অনেক নারিকেল গাছ অ'ছে, 

,দখিলাম । এই স্থান হইতে নাবিকেল গাছ 

পুনী জেলায় নারিকেল 

গাছের যেবপ অ'মদানী, উড়িষ্যায় আর 

পুদী জেল! পমুদ্রের 
স্নতরাং লবণাক্ত, এই 

জনাই?বুঝি নারিকেলের কিছু অধিক:ল্ক্তি। 

পুরীর রান্ত। দিয়া গাড়ী ক্রমাগত চলিতে 

লাগিল। পথে স্থানে" স্থানে ধন্থার 

ভয়, কিন্ত গাড়ীতে যে বিপছদ-দন্্ার' ভয় 

করিবার অবমর ছিল না$-সে বিষয় 
ভাবিবারও সময় ছিল না গাড়ী ক্রমাগত 
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লাল পাপী 

চলিল। রাজি ১০ ঘটক্কার সম আর একটা 

চটাতে কিগ্গিৎ জলযে'গ 'করিণা অল্প 

বিশ্রাম করা হুইল এবং কিঃ কাল 
পরেই গাড়ী ছাড়! হুঈটল। গরুভায়াদের 

আহার,খড়ও কুড়। (কৃ) অথব! চুশীকৃত 
তুষ। এই: কুড়া সুকল চটাতেই প্রায় 
পাওয়! মায়। কুড়া জলে মিশাইধা দিলে 
গ্রকু-ভায়ারা মহাহলাদে তাহা উদরস্থ করে। 
ইহাতে অধিক সময়ও লাগেনা আছে,অথচ গরু 

খুব. নবল ও নুস্থ থকে । সমস্ত রাত্রি গাড়ী 
চলিল। বেলা'জাটঘটিক।র সময় রাস্তায় যাত্রীর 
ভিড় বাঁড়িল। বেল! বুদ্ধির সহিত ক্রমৌ 
ক্রমে "বুষ্িলাম, আরা পুরীব নিক্টবত্তা 
হইয়াছিধু। য।ত্রীগণের আনন্,উৎসাহ দেখিয় 
মোহিত হছইলাম্* আপনাদিগেব ধর্খশজীবনকে 
শত ধিকার দ্িলাম। জগন্নাথের মনির 
দেখিলেই যেন সকল ক] দু হষ্টবে_-এষ্ট 
আশার তাহার1--সকল কষ্ট ভুলিয়। তীরবেগে 
কধিরাক্ত পারে ছুটিয়াছে। কেহ ছিন্নবস্ত 
জড়াইয়! পায়ের রক্ত নিবারণ করিতেছে,কেহ 
মন্তকে মিন বস্ে রৌদ্র তেক্গ নিবারণ 
করিতেছে +_-পথকছে শরীর জীর্ণণীর্ণ হইয়। 
গিয়াছে_কিন্ত তবুও তাহাদের মুখ 

মব্যভাপত | 

পের 

( অষ্টম খণ্ড) গ্রথম সংখ্য!। 

এই পবিত্র দৃশ্য দেখিরী ধনা হইল । ক্রমে 
জগন্না-ান্দিবের গগনস্পর্শা টুড়া দৃরিগোচগ 
ইঈল। সর্বেচ্চ স্থানে প্রতিঠিত নিশান গগনে 
বাছ তুলিয়া! ছুলিয়। ছুলিয়! যেন যারীদিগকে 
কত আশার কথা বলিয়াচডাকিতেছে । যখন 
মন্দিরের নিশান 'ও শ্বেত চুড়া দৃষ্টিগোচর 
হইল-তখন চতুর্দিক হইতে মহ! কলেো।লে 
“জয় জগন্নাথ"শব্য উচ্চাঁঠিত হইতে লাগিল । 

সে যেকিআনন্দেরব্যাপার, সে যে কি 
উৎসাহের সংবাদ, ভাষায় ব্যক্ত হয় ন1। 

জামার! যাত্রীগণের মুষ্টিতে ধর্শীজীবনের অনস্তু 
তত্ব পাঠ করিতে করিতে সেই শ্রেষ্ঠতীর্থা- 
ভিমুখে জগ্রনর হইলাম। জনতা ক্রমেই 
বাড়িতে লাগিল, নাগা রূপ বেশধারী. 
পাগাদের যাতায়াত বাড়িতে লাগিল, অনেফ 
অনেক ছোট ছোট মন্দির সকল দৃষ্টিগোচর 
হইতে লাগিল। এই রূপ মহ সখ উপভে।গ 

করিতে করিতে,গাড়ী ৯টার মগয় আঠার- 
নখুলার নিকট পৌছিল । লোকে বলে.এবং 
হণ্টর ন:হেষের পুস্তকে লেখ!,আঠার, কিন্ত 
দুটী রাখাল বালকের কথান্ুসারে গণিয়। 
দেখিয়াছি, এই প্রকাণ্ড পুলে আঠার খিলা- 
নের পরিবর্থে ১৯টী খিলন আছে । এই 
পুলটী মারহাট্রাদিগেব কীর্তিস্বপগ্ত । এত বড় 

ধ্রস্গ। এমন দৃশ্য দেখিলেও নবজীবন ] পুল পুরীর রাস্তায় আর নাই। সমস্ত থিলান 
লাভ হয়। আমর! জীবনে আর কখণও গুলি প্রস্তর নিন্মত। কখনঞ যে ধ্বংস 
এনন দৃশ্য দেখি নাই। জীবন যেন ] হইবে, মনে হর না। 

পপ 

সাহিত্য-বাজার। (৩) 
( সংবাদ ও সাময়িক পত্র 1) 

গত ছুইবারে সাহিতোর উন্নতি ও 
অবনতির কথা বলিয়াছি, কিন্তু সংবাদ 
ও সাময়িক পত্রের কথ। কিছুই বলি নাই । 
সংবাদ ও সাময়িক পত্র সাছিতা-বাজরের 
অতি প্রয়োজনীয় জিনিল, জাতীয় 
ভভুানের মূলশক্তি। সর্ধদেশের 

। জাতীয় ইতিহাঁপ গাঠ করিলে দেগ। যায়, 
সংবাদ ও সামরিক পত্র ভিন্ন কোন দেশ 
উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। এক্জগতে 
লামরিক পত্রের 

পৃষ্ঠ পোষক আব দ্বিতীয় নাই। একট অতা- 
বশ্যকীয় জিনিন বাঙ্গালায় কেমন উন্নতিলাভ 

করিতেছে বর্ষান্্রে তাহা একবার আলোচন! 
করিয়। দেখ। টচিত। পত্রিকাদি নঙ্ঙ্ে 

মময়ে সময়ে মতামত প্রানের জনা আমর! 

বিশেষরূপ অন্থরুন্ধগ হুইয়।থাকি। কিন্তু নান! 

করণে এ সন্বদ্ধে দীর্ঘকাল আমরাকোন কথ। 
বলিনাই। কিন্তু সাহিতোর উন্নতি অবনতি 

সম্বন্ধে আলেোচন। করিবার না। এ সঙ্বগ্গে 

ন/ার জাতীয় ভাষার ছুইচারিটী কথা না বলিলে প্রস্ত(বট! 



বৈশাখ, ১২৯৭) সাহিত্য-বাজার | (৩য়) ৪৫ 

অসম্পূর্ণ থাকিয়া! খাষ্ঠ। অতি অরুচিকর 
হইলেও, সেই জন্য; :এ সম্বন্ধে কিঞিৎ 
আলোচনার প্রয়োজন। পুর্বে স*বাদ 
পত্রের বর্-সমালোচনায় এ কার্ধ্যটী এক 
রূপ নির্বাহ হইত। কিন্তু, কি জানি কেন, 
এখন কোন সংবাদ-পত্রকেই এসন্বন্বে বিশেষ 
আলোচনা করিতে দেখি না। ইহার 
কারণ কি, জানিনা । অনোর প্রশংল। 
অসহা, অন্যের উন্নত-ঘোষণ! নিজের পক্ষে 
অনিষ্টকর, আঅথব। অন্যকে ভাল বলিলে 
নিজে ছে।ট হইতে হয়, সই সকল কারণ 

ঘট। সন্ধলের পক্ষে সম্ভব “য় বলিয়।ই মনে 

হয়; কিন্তু কোথাগ যে এরূপ ঘটে না, 
. তাহাও বল কঠিন। এই সকল কাবণেই 
হউক, বা অমনোযোগিতার জন্যই হউক, 
লময়ের অল্পতা প্রুক্তই হউক, ভাথব। 
লোকের অপ্রিয় হইবার ভয়েই হউক, 
খন আর বর্ষ-সমালেচন কালে পম্পাদ- 

কগগ্ সংবাদ ও মাময়িক পত্র সম্থদ্ধে। 

আলোচন] করেন ন।।| অনুক রাজ 
জাগিল, কি অমুক রাঁজ। মরিল, ইহাপেক্ষ। 

সাহিত্-সেবক ও জাতীয় উন্নতি-প্রয়াপী- 
দিগের পক্ষে, কোন প্রান্রকাব কিন্ধপ 
অবস্থ। হইল, কেন কাগজ নুতন কই 

হইল, কোন্ কাগক্গ প্রাণতা |গ করিল, 
এই সকল সংবাদ অধিক আকর্ধণের' জিনিস । 
আমাদের দেশে পত্রিকার উন্ন€ 

কেন? অনেক কাগজজই অসমযে গ্র/ণ- 

ত্যাগ করে কেন, এ সকল তত্বের আলে!” 
চন নিতান্ত প্রয়োজন । কিন্ত এখন এ সম্বন্ধে 
অনেকেই নীরব । অন্য সকলকে নীরব থাকিতে 
দেখিয়া আমাদেরও নীরব থাকা উচিত 
ছিল। কিন্ত এক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়] 
শেষ করিয়। ছাড়া উচিত, বিবেচনায়, 
এই কার্য প্রবৃতি হইলাম । 

'মান্ধম যেসকল কাজ করে, সেসকল কাজে- 

রই একট। লক্ষ্য বা একট] উদ্দেশ্য থাকে । 
পৃথিবীতে -যে সক মহাস্া জন্ম গ্রহণ 
করিয়া যশোমন্দিরে স্থায়ী-আদন লাভ 
করিয়াছেন, তীহাদের অনেকের লক্ষ 

বালাকালেই নিপদ্ধারিত হইয়াছিল। পৃথিবীতে 
যত বড় বড় সম্প।দক জন্মধছণ করিয়াছেন, 

০৮৮০ পেশা শাপাস্পাস্পাপাশীীিতী শশী শী শীত তে এ ৯৮৯ 

। প্রত নয় ।' 

সকল সম্পাদকই একটা লক্ষ্স্থির করিয়। এই 

কাগ্যে ব্রতী হইয়া যশস্বী হইয়। গিয়াছেন। 
কিন্ত আমাদের দেশট কিছু স্বতন্ত্র ভাবে 
চলিয়াছে। এদেশে লক্ষ্য স্থির অতি অল্প 
বাক্তির হইয়াছে । ক্রোতে ভাসমান তণ ব। 

বাস্ুতে উদ্ডীয়মান ধুলিকণার স্যার আত্ম-লক্ষ- 
শৃষ্ট: আমাদের দেঞ্জণর বছ লোক ঘটন।- 
আ্োতে গ। ভাসাইয়]! চলিয়াছেন। পরি- 

ণাম কেন ভাবে না, কেহ গণে না। 
লক্ষ্য স্ভির করিয়! অগ্রসব হওয়। যে উচিত, 
একথা বড় একট! গণ্নার বিষয় নয়। 
ভাবিয়া! চিজ্তিয়া কক্গ করিতে বমিলে, এত 

কুতকার্ধযত] আমাদের দেশের ভাগ্যে 
ঘটিত কিন, সনেহ। 

ধীর ভাবে চিন্ত। করিয়া দেখিলে একক 
স্বীকার করিতেই হইবে, লর্ষই'নত। বশতই 
আমারদদেব দেশের সংবাদ-পত্রবাজারের 
এত হ্ীনাবস্থা। সম্পাদকীয় কার্ট 
একটা সখেব ছিনিখের নায় হইয়াছে। 
অনেকের পক্ষেই এটা একটা জীবনের 

কোন রূপ ব্রত গ্রহণ করিলে 

। অল্পে কেহই ছাড়ে না। বাঙ্গালীর গ্রাহক-, 
। গণের ঘোরতর ওদাসীনা এসম্বদ্ধে আছে বটে, 

কিন্ত নিএপেক্ষ ভবে বিচার করিতে গেলে 

বলিতেই হইবে,দোষ গ্রাহক অপেক্ষা দায়িত্ব- 
হীন সম্পাদকগণেব অধিক । ওই দোঁষেই 

তহ্ছইতেছে না অনেক কাগজ ছুই একমাস পরেই উঠিয়া 
যায় । নাম কিহিতেও ইচ্ছ],ভথচ দায়িত্ব 
বোধ নাই, উপযুক্ত আয়ে।জন নাই, অর্থবল 

ন[ই। এরুপ হুইলেউন্নতি হইবে কেনঃবলত ? 
অনেক ভাল কাধ্যের হুত্রপাত এদেশে 

হইয়াছে, কিন্তু বিজ্ঞান-সভা ভিন্ন একটারও 

ভাল ফল ফলে নাই। বেল ব্যাস্কিং 
করপোরেসন হইতে আরস্ভত করিয়। 
ইত্ডিয়ান লিগ, রিপন-মেমোরিয়াল-ক মিটি 
প্রভৃতির অকৃতকাধ্যতা স্মরণ করিলে 
মনে হয় না, কুহীাশ্রম (1906: 4&971070) 

ভিষ্উরের স্থায়ী মেমোরিয়াল কমিটির দ্বার] 
সস্থ/পত.হইবে। নকল কাংজই অপরিণথাম- 
দর্শিতা, ব'হ)ডম্বব ও চিত্তাহীনতার পরিচয় 
পাওয়াবায় তাবিয়। চিত্রা, ষেলক্ষা স্থির 

“করঞাকাজ করে,সে অবুতকার্ধ্য হইবে কেন, 



৫৬ 

মোঁংটই বুঝি না। অমাদেব (দশেণ অধি- 

কাংশ লোকই যেন উদ্দেশা-্ীন লন্দাহীন । 

জাতীয় সাহত্যের যাহারা সেবক, তাঁহর। 

সকলই আমাদের কৃতজ্ঞতার পার । ধাহার। 

দেশের উন্নতির জনয কা।মনোবাকো 

পরিশ্রম কবিতহেছেন, ভতাইংব। মকঞ্েই 

শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্ত বদিতে দুখ আ্বং ূ 

লঙ্জ। হয়, বত্নত্ের মধ্যে 'কত ছিতৈষীব 

আভুযখান হয়, আবার গতন ইুরারিতিরী ূ 

সাহিত্য-সেবক জুন্াগ্রহণ করলেন, চক্ষের | 

পলক পড়তে না পড়িতে, আবার অন্থহ্থিত। 

হন) খুঁছিয়া আর বাদাবে গগন! যায়; 

ঝুঙ্মর়েব মধ্যে কত নুতন কগজ ূ 

ূ 
ূ 
] 

: 
ূ 

শপ 

8 এরর 

রি 

11 

জন্মগ্রহণ কৃরে। 

তাগ করে, ভাবিলে বিস্ময়ে 

গ্রাহকেব! টাক দেয় ন। লোকেব। ন হায। 

কবে না, বদ্ধুগণ সঞ্কানুভতি প্রকাশ করেন 

ন।, একথাত সর্ন্ববাঁদীনন্মত। জানিয়া শু পিয়া 

কি ব্রত “গ্রহণ কলা উচিত? দোষ 

গ্রাঙ্ছকদের, না চিন্ত/বিহীন অপরনামদশী 

সম্পাদক্গণেশ? গত বহন &৯ই রূপ 

চিন্নাবিহীন কত সম্পাদৰ ভাড়াদিত হইয়া 

যে জীবনলীল| শেন কৰিগাছেন, তাহা৭ 

শংখ্য। নাই । ছুই দশদিন সুখ মি 

কত ক'গর্ষ কলেবর 

ডুবি হুয। 

নব্যভারত | 

টাইবাল 

! 

( অষ্টম খণ্ড, প্রথম সহর্ধ্য . 
শা টি 

জন্য গে যে ঞ্রাপ কাধ্যে সঞ্াইল 

ব্রতী হনবুঝ না" “বর্তমাজ সময়ে দেয্ে 
এরূপ অঁধস্থ। উপস্থিত যে, কোন সব 
যোলীকে জন্ম গ্রহণ করিতে দেখিলে আট 
আনন্দ প্রকাশ করিতে ইচ্ছ! হয় না; 

কখন তাহার পতন হয়, এই কথাই মর্মে 

জাগে। যে সকল সহযোগীগণ দীর্ঘকাল 
ধরিষমা সাহিত্যের সেব। করিয়। আমিতেছেন।' 

তাহাদেব মধো স্থিরলক্ষ্য ব্যক্তি অনেক 

আছেন । কেহ কেহ লক্ষা পরিবর্তন 

করিয়াছেন, এমন৪ আছেন । কেহ কেহ 

সক্ষা-শূন্য হইয়া রহিবাছেন,এমনও আছেন । 

,সসকণের ধারাবাহিক ইতিঙাঁস দেওয়া বড় 

সং'জ1] কথ। নম, এবং তাহ। ঘকলের প্রিয়, 

হইবাঁরও কগ| নয় । আমর। বর্তমান প্রন্মাঁবে 
প্রধান প্রধ।ন পন্েব অবশ্থ। বথাযথ রণ 

প্রক!শ করিয়া দেখাতে চেষ্টা করিষ। কোন, 
পত্রিক।র ঘাঁর। দেশেব কিপ উপক|র 

হইতেছে। দায়িত্রইন, ভাপা-জ্ঞানবকীন? 

অন্যেব অনিঈকারী, “হাম-বড়”, যে সকল 

সম্পাদক বিদ্রমান "আছেন, তাহারা একার্ম্যে 
খুব বিরক্ত হইবেন, জানি। কিন্ত তাহাদের 

বিরক্তির জগ্ত আম:দেন কোনই উপায় 

অবলম্বনের পথ নাই । রি 

পপ পীপশ্পিস্পাপপা 

ফলরেণু। 
বেরহ। 

-মিলন হইতে দেবি ! বরধ্ বিবহ্ ভাল, 

 দেখিব বলিয়। আশা মনে থাকে চিবকাল! 

নিরাঁশ। নাহিক জানি, 

সদ! শুনি দৈববাণী, 

মৃত সন্তীবনী ভষা-বাসি ভাল ! বাদি ভাল !" 

যেদ্বিকে--যে দিকে চাই, 

তোমারে দেখিতে পাঁই, 

জনত্ত ব্রক্মাও্ড বিশ্ব বিশ্ব-বূপে করে আ'ল ! 

মিলনে বিরহ ভয়, 

আকুল করে হৃদয়, 

চুশ্বিতে চমকি উঠি,নিশি ব.পোহায়ে গল! 

০ শী পি পপোস 

গাঁগান্য নারী | 
সামান্য নাবীট| তার কত পরিমাণ? 

শূন্য ক'রে গেছে যেন লমন্তটা প্রাণ? 
এক্টু [গয়েছে হাপি, 
এক্টু গিয়েছে কান্না, 

একটু আখির জলে মাঁখা অভিমান ! 
এক্টু চুম্বন গেছে, 
একটু নিশ্বাস দীর্ঘ, 

এক্টুকু আলিঙ্গন-ভৃণের সমান! 
বা গেছে সেক্ষুদ্র গেছে, 
প্রকাণ্ড ত্রন্মাণ্ড আছে” 

তবে যে ভরে না কেন তার শূন্য স্থান? 

সামান্য নারীটা তার কত পরিমাণ £ 

শ্ীগে|বিন্দ চন্দ্র দা 



বিদ্যালয়ের নীতিশিক্ষ। ও গবণ“মে ট। 
টমসন বাহাদুর যখন বাঁঙ্গলার তক্ত জলুস 

করিতেছিলেন, তখন কৃষ্ণনগর, যশোহর ও 

টাক! প্রভৃতি স্থানের বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে 

লইয়া! কয়েকটা মোকদ্দমা হয়। তাহাতে 

অনেক গৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের চিহ্নিত মহাত্মা! 
বাঁলকদ্দিগের উপর বড়ই চটিয়া ষাঁন। স্বং 

ছোট লাট টমসন বাহাদুর কলিকাতা সিটি 
বিদ্যালয়ের গৃহ্প্রতিষ্ঠঠ সভায় ষখন জ্রীবেশ 

'করেন,তখন ছাত্রের! নাঁকি তাহাকে করতাঁলী 

দিয় অভার্থনা। করে নাই; আঁর বড়লাঁট 

রিখঝ বাহাছুর পৌহুছিতে না পৌহুছিতে 
করতালীর বজ্ঞনিনাঁদ হইয়াছিল। তাহাতে 

ছোটলাট একটু খানি মুখ ভারি 

করেন। ইহ! ছাঁড়া মফঃস্বলের অনেক রাজা 
হুজুর হাঁটে বাটে মাঁটে ঘাটে পরিভ্রমণের সময় 

বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের সেলাম বহুৎ বহুত 

কার্ধ্যনঞ্চগে প্রাপ্ত হন নাই, ইহাঁও শুনিতে 

পাওয়া যাঁয়। গয়াক্ষেত্রে এক দিন পিওু ন| 

পড়িলে গয়ান্থুর মাথা তোলেন, মা মনসার 

দুধ কলার বরাদ্দ ন! হওয়াতে “বেউলা কেঁদে 

রাঁড় হ'ল” ১ পুজ্য পৃজকের ঈ সম এমন 

বাঁধার্বাধি থাঁকিতেও এন বিভ্রাট কেন 

ঘটিয়াছিল, বুঝ না । হাঁজাঁর হইলেও গরা- 
ক্ষেত্রে আমাদেরই পিতৃপুরুষের ভূত? ম' 
মনল! আমাদেরই ঘরের ঠাকুর ) তাহাদিগকে 

বরং একদিন চটান যাঁয়, কিস্তু যে দেবতা- 

দিগের সঙ্গে এক সর্ষে ধান ভানিয়। খাই- 

বার সম্পর্কটাও নাই, তাহাদিগকে এমন 
করিয়া ঘাঁটানটা ভাল কি? কাজট। বড় 

ভাল হয় নাই। এক' বৎসর ধরিয়া প্রথমে 

কাঁণঘুসা চলিল, তাহার পর সহসা একদিন 
লাটের সভায় স্থির হই গ্রাল যে, বিদ্যালয়ের 

হাত্রগুলি বড় ছুবিনীত। নীতিহীনতার 

পরিচয় আরও দেখ। গিম্নাছে); রাজপুত্রের 

অভ্যর্থনায় ছোটলাঁট বেলী কেলির পক্ষে, 

নাইনাঁচের দিকে,বাঁজীপোঁড়ীনের অন্ুকুলে ; 

আন্ন চেঙ্গড়া ছেলেগুলি কুষ্ঠরোগীদ্দগকে 

ছুটা পরস। দিতে চায়। আর* সহ্য হইল 
না, বালকদিগকে নীতিপরারণ ষরিবার জন্য 

গভর্ণমেন্ট ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। নীতি- 

শিক্ষার গ্রন্থ রচিত হইয়াছে; 7079 
(10011010001 ]071019 নামে এক খানি 

পুস্তকও বুঝি এই উদ্দেশ্যে । 

যে কারণেই হউক, সরকাঁর বাহাছুর ষে 

নীতিশিক্ষার পক্ষপাতী হইফাছেন, এটা শুভ 
লক্ষণ 1 শারীরিক শিক্ষা, মানসিক শিক্ষা, 

নোস্তিক শিক্ষা, এ কলি চাই, নহিলে প্ররুত 

শিক্ষণ হয় না, শিক্ষা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ থাকে, 

একথা সকলেই মানে। কিন্তু: এতদিন 

দেশীয় লোকের ধর্মের উপর পাছে হাত 

দেওয়া হয়, এই আশঙ্কায় নীতিশিক্ষার বিষয়ে 

গভর্ণমেপ্ট উদাঁনীন ছিলেন ; এখন কিন্তু বেশ 

উঠিক্া পড়িয়া! লাঁগিয়াছেন। বড় গভর্ণমেন্ট 

হইতে প্রদেশীয় গভর্ণমেণ্ট সমূহের নামে চিঠি 
জারি হয় যে, বিদ্যালয়ের ছাত্রের অবাধ্য, 

দুর্বিনীত, বে-আড়। ইহার কারণ অনুসন্ধান 

করা চাই এবং প্রতিকারের ওষধির ব্যবস্থাও 
কর! চাই । লাট সভার নির্ধ।রণে এ কথা 
কয়টা এইরূপ আছে 2, 109 106৮5 
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সমূহ, বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, পরিদর্শক প্রত্ৃতি 

মান্গণ্য ১০ দশ জনের মত জানিয়। 

পাঠান। এই সঁকল মত সংগৃহীত হওয়ার 

পর বড় লাটের নির্ধারণ সহ সেগুলি এক 

সঙ্গে *৫৫ 'পৃষ্ঠার একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থে 

মুদ্রিত হইয়ধ ছুটাকা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। 

এগ্রসন্থে দেখিকার ও শিখিবার অনেক কথাআছে। 

এদেশে বাহার! শিক্ষা কার্য্যের সহিত সংস্থষ্ট, 

ধাহারা৷ বুঁস্তবিকই দশঙ্গনের মধ্যে একজন, 
এরূপ অনেক ব্যক্তির মত এ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট 

আছে। তাহাদিগের মত ও অভিপ্রাঁয়ে 

নৃতনত্ব বড় একট! থাকুক আর নাই থাকুক, 
খুব বৈচিত্র্য আছে । 

বঙ্গদেশের শিক্ষা বিভাগের পত্রিচাঁলক 

শ্রীমান ক্রফট্ ও মীন্দ্রীজের সরকারী বড় 
বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীমান ডাঁনকাঁন যাহ! 

বলিয়াছেন, এ প্রকাঞ্ড গ্রস্থের মধ্যে তাহাই 

খুব আলোচনার যোগ্য। বালকদিগের ছুর্বিনয় 

রোগের কারণ সম্বন্ধে ডানকান (1)92,0271) 

যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি সার কথা । 

ডানকাঁন বলেন যে, এ রোৌগ যে কেবল ভাঁরত- 

বর্ধীয় বালকদ্িগকেই আক্রমণ করিয়াছে, 
তাহা নহে । এ সংক্রামক রোগ সমগ্র সভ্য 

পৃথিবীময় ছড়াইয়াছে । যাহা কালের লক্ষণ, 

কালের ধর্শ, কালের গতি, তাহ! ভারতবর্ষেও 

দেখা দিগাহে, তাঁর বিচিত্র কি? এ যুগের 

দর্শন, বিজ্ঞান প্রাচীন কুশংতাঁরের মূলে 
কুঠার।ঘাত করিতেছে? সৃতরা নব্য খিক্ষি- 

সপ কপপাা 

ক্লে প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধাহীন; 

কথায় আঁর পীর পয়গন্বর মানে নী, রে 

মানে না। কি রাজনীতি) ফি সমাঁজনীতি, 

কি ধর্মনীতি, সফল বিভাগেই গুরুতর 
বিপ্লব চলিতেছে । ৭1৮ বৎসর পূর্বে পণ্ডিত 
শিবনাথ শান্ত্রী একট বক্ত.তায় বলিয়াছিলেন 
যে, নৃতন শিক্ষা পদ্ধতি, বিচার পদ্ধতি প্রভৃতি 
ধীরে ধীরে হিন্দুজাতির চিত্তে এক বিপুল 

পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে; ইংরাজের 
ধন্মাধিকরণে ত্রাঙ্গণ শৃত্রে, রাজ। প্রজায় 

প্রভেদ নাই; ইংরাজি পাঠশালায় প্রাচীন 
সংস্কারের নীচ জাতীয় বালক উচ্চ জাতীয় 

বালককে পরাভূত করিয়। সম্মান লাভ করি- 
তেছে; সুতরাং নৃতন ভাবনতরঙ্গের অভিঘাঁতে 

চারিদিকে উচ্ছঙ্খলত! খুব দেখ! দিয়াছে । 

তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, এই উচ্ছ লতা! 

নিবারণ করিয়া যিনি প্রাচীন প্রথার মধ্যে 

এই যুগের যুবকদিগের মাথা গু'জিয়। দিতে 

চান, তিনি প্রবহমান গঙ্গার শ্রোত বাম হস্তে 

ঠেলিয়া গোমুখীর ক্ষুদ্র গর্ভে পুরিষার অভি- 

লবী। বাঁলকেরা শাস্ত্র মানে না, দোহাই 

মানে না; বিচার করিয়া আপনার পথ 

আপনি দেখিয়া লইতে চায়, এসকল কুলক্ষণ 

নহে, জুলক্ষণ। তবে ইহার সঙ্গে সঙ্গে যে 

স্বার্দীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিত। চলিয়াছে, 

বিচারের নামে ছুর্ধিনয় স্থান পাইতেছে, * 

তাহ্র অবশ্যই প্রতিকার চাই। আসল 
কথা এই, স্বাধীন ভাব বিনষ্ট করিতে না 

দিয়। বরং যাহাতে স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার .হয়, 

এরূপ শিক্ষা চাই। উচ্ছঙ্খল বালকদিগের 

চিত্ত নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য সুশিক্ষিত 
সচ্চরিত্র নেতা চাই। পণ্ডিত শিবনাথ 

শার্জী মহাশয়, সুসংস্কৃত বিজ্ঞানানমোঁদিত 

নবধর্মে দীক্ষিত করিয়! বাঁলকপিগকে নিনু- 



জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭ ॥) বিদ্যালয়ের নীতিশিক্ষ ও গবর্ণমেণ্ট। ৫৯ 

মিত করিবার প্রযাস পাইয়াছেন ও ও পাইতে- জনকে ছুর্নীতি-পরায়ণ করি তুলে হোন 
ছেন) এবং এবিষয়ে তাহার কৃতকার্ধ্যত। : স্থলে পৃথিবী টলিক়! খেলেও আত্মবিশ্বাসের 

কতদূর, তাহ! তাঁহার প্রতিষ্টিত ছাত্রসভার | আদর ও সম্মান করিতে হইবে, এবং কোন 

ধাহার| খবর রাখেন, তীহাঁরা বিশেষ সাক্ষ্য | স্লে প্রাণ পাত করিয়াও রাধ্য হইয়া চলিতে 

দিভে পারেন । ব্রাঙ্মদিগের এই সাধু উদ্যামের : হইবে, তাহা বড় লোঁকে বিবৈচন। করিয়া 

কথ! ক্রফট্ বাহাছুর ব্বীকাঁর করিয়াছেন; ; দেখিতেছে না; স্তর ইহাদের স্বাধীন 
কিন্ত তিনি বলেন যে, ব্রাঙ্গদিগের প্রভাব | নন্বে একে আর ফল হইতেছে । একখাও 
বালকদিগের উপর খুব বহু বিস্তু-ত নহে। | ত্রাঙ্গসমাঙ্জের নেতাঁগণ অনেক বাঁর বলিয়া 

এ কথা এ ব্রাঙ্গলেখকও শ্বীকাঁর করেন। | বলি শ্রান্ত হইয়াছেন ।* কিন্তু গভর্ণমেন্ট 

এখন দেখা যাঁউক, গভর্ণমেণ্ট এই নীতি | কিছু গৃহ-সংস্কার করিতে পারিবেন না। 
শিক্ষার তার লইতে গিয়া যাহা নির্ধারণ ; তবে বিদ্যালয়ের বালকদিগকে সং্সাহসে 

করিকাছেন, তাহাতে ফলবত্তার আশা! কত | এন্ধপ্রাণীত করিতে চেষ্টা পাইতে পারেন । 

দূর । রা ইহ নীতিশিক্ষার একটা প্রধান 
একথ! বিচারের পূর্বে, ক্রফট. মহোদয়ের 2৪ 

অভিপ্রায় হইতে ছুই একটা কথা তুলিব। ৰ 
ক্রফট, বহরমপুর বিদ্যালয়ের স্থযোগ্য অধ্যক্ষ ূ 
শ্রীযুত বাবু ব্রজেন্ত্র নাথ শীল মহাশয়ের 
সারগর্ভ কথা গুণিতে সার দিয়! সেই গুলি 

তুলিয়া ধলিয়াছেন যে, এদেশের গৃহ স্থুসংস্কত 

না হইলে বালক্ষদিগকে জুনীতিপরায়ণ | টাকায় যে ভাঁল শিক্ষক পাওয়া দুরূহ, সে 

করিবার চেষ্টা ছুরাশ' মাত্র । যে গৃহের ; কথা ক্রফট স্বীকার করিয়াও সে সম্বন্ধে 

পিতামাতার শিক্ষা, রুচি ও মতের প্রতি! আর কথা তুলেন নাই। টাকা খরচ 

এখন প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে ক্রফটের 

অভিপ্রায়টা বলি। 

ক্রফট. বলেন যে, যদি বিদ্যা্গয়ে নীতি- 

শিক্ষা” দিবর প্রয়োজন হয়, তবে ডাল 

শিক্ষক নিঘুক্ত করা চাই। কিন্তু অল্প 

সন্তানেরা শ্রদ্ধাহীন, সে সংস'রের বালকেরা | করিতে ক্রফট. রাজি নহেন ; গবর্ণমে্ট ও 

যে বিদ্যালয়ের শিক্ষকের প্রতি বড় একটা 

শ্রদ্ধার ভাঁৰ পোষণ করিতে পারিবে, এ আশা! 

নাই। যেখানে শ্রদ্ধা ভক্তির প্রকৃত শিক্ষা- 

স্থল, সেখানে যদি তাহা না হয়, তবে বাহিরে 

হইবে কি প্রকারে? আরও কথা আছে; 

ছাত্রের! বিদ্যালয়ে উচ্চ উচ্চ মত শিক্ষা করে, 

কিন্তু গৃহে সমাঁজের খাতিরে সে গুলি চাপিয়া 

রাখিয়া, যাহা! মানে না, তাহারই বাধ্যতা 
স্বীকার করে। এইরপে গভীর কপটতাঁষ 
চরিত্রের গ্রন্থি শিথিল হইয়1 পড়ে ; স্থৃতবাং 

তাহার! নিজে ছুর্নাতির প্রশ্রয় দিয়া আরও ১, 

লয়ের জন্তঠ অতিরিক্ত টাক! খরচ অপব্যয় ; 

শগচ ভাল শিক্ষকও চাই !! কিন্তু আমর। 

দেখিতেছি যে, দিনে দিনে বাঁক্ষণের গোক্ষর 

কিছু অপ্রতুল হইতেছে; টাকার অভাবে 
অনেক সুযোগ্য শিক্ষকই শিক্ষকত। ছাড়িয়। 

অন্য বিভাগে যাইতেছেন ; কেধল যাহাদের 

অন্য কোথাও পয়সা হয় না, তীহারাই এ 

বিভাগ উজ্জল করিতেছেন ! শাঁল শিক্ষকের 

কথ। এ পর্য্যস্ত। তার পর ক্রফট, বলেন 

বে, নীতিশিক্ষখ বলিয়। নীতিশ্ক্ষা দে গেলে 

বলেন যে, ক্রফটের কথা খুব ঠিক | বিদ্যা 



সপ পপ পা পা শী 

শিক্ষাট1 তিক্ত হইয়া উঠিবে, কিছু ফল 
হইবে না। একথা আমরাও মানি । ওরূপ 

করিলে নীতিশিক্ষার শ্রেণী, ঠিক পাদরী 

বিদ্যালয়ের বাইবল শ্রেণীর “মত তামাসার 
জিনিষ হইয়া ফরড়াইবে। ক্রফটের মতে 

আমর! সায় দিয়া 'বলি যে, পড়িবার গ্রন্থই 

এরূপ স্থির করা উচিত, যাঁহাঁতে পরোক্ষভাবে 

বালকদিগের হৃদয় সাধুতার দিকে আকুষ্ট 

হইতে পারে । এঁকন্ত এরূপ পুস্তক নির্বাচন 
বড় সহজ নহে । এই অভিপ্রায়ে 400199 

[০০৭৪৮ প্রবেশিকার পাঠ্য করা হইয়াছিল; 

কিন্ত, সে গ্রন্থে যেরূপ গ্রীষ্কীনি গৌড়াঁমী, 
এবং অবথ& অন্য ধর্ম্ম'ব্লম্বীদিগের প্রতি 

নব্যভাঁরত। (অষ্টম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা | 
সি পপ শী পাপা পপ 

স্বণা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে ফল উল্টা 

দাঁড়াইতে পারে। যাহা হউক, মানিয়া 
লওয়া গেল যে, ভাল পুস্তক নির্বাচিত হইবে+ 

কিন্তু সর্ধত্র শিক্ষা দ্রিবার শিক্ষক .কই। 

টাকা না দিলে ন্ভাল লোক হয় না; গভর্ণ- 

মেন্টও সে বিষয়ে সংযত-হস্ত, তবে উপায় 

কি? স্তরাং দেখিতে পাইতেছি যে, গভর্ণ- 
মেন্টের এত আয়োজন, এত বাক্য, কালি 

কলম এবং কাগজ ব্যয়, যেন একটু বৃথা 

হইবার দিকে চলিল। স্থুধু কুস্তি করিয়া 
এবং নির্বাচিত গ্রস্থ পড়িয়াই বালকের! ভাল 

হই! যদি যাঁয়, ভাল কথা, কিস্তু তাহার 
আঁশা আছে কি ?1 

জীবন সম্বতদ্ধ দুই একটী কথা | 
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শৈশবের বিমল জ্যোৎস্না দেখিতে 

দেখিতে ডূবিয়া যাঁর; যৌবনের মনোমোহন 
মাধুর্য্য ও বলবিক্রন স্বপ্নময় জোয়ারের জল) 

প্রৌঢাবস্থা তিন দিনের খেলা, নংসার পাতিতে 

ও গুছাইতেই ফুরাইয়! যায়; উচিত ব্যবস্থার 

ভাঁল করিয়! জীবন কাটান হয় নাই, সময়ের 

সদ্যবহার রীতিমত হয় নাই, এই আপশোষে 
“হায়” “হায়” করিতে কবিতে চকিতের 

ন্যায় বা্ধিক্য শেষ হয়? জরা মৃত্যুর পূর্ববর্তী 
মুহুর্তমাত্র ; সকলই ক্ষণস্থায়ী । এই কয়টা 

আশুপরিবর্তননীল অবস্থার সমষ্টিকে আমরা 

মানবজীবন" বলি। পশ্চান্তে অনাদি ভূ, 

£176010) 

সন্থুথে অনস্ত ভবিষ্যত, মাবখানকার এই 

কন্প বত্লরকে বিশেষ মুল্যবান জ্ঞান করিয়া 

উক্ত আখ্য। প্রদ্রান করি, যেন অগ্রপশ্চাৎ 

উভয়দিক কিছুই নয়, কেবলই শুন্যম্য়। 
এই অতি স্বর্নকাল মধ্যে আমরা কতই দেখি, 
কতই শুনি, কতই নাচি, কতই গাই। 

বিজ্ঞানবিৎ পশ্তিতগণ নির্ধারণ করিয়াছেন, 

প্রত্যেক স্ুদীর্ঘজীবী মনুষ্য জন্মাবধি মৃত্যু 

1 হউক বা না হউক, সে কথার বিচার, পরে। 

গভর্ণমেন্টের একাজটা যে মন্দের ভাল, তাহাতে আর 

সন্দেহ নাই। আমরা গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ করি, 

একাজে একটু মুক্ত হস্ত হউন। ন,স। 



জ্যেষ্ঠ, ২ ১২৯৭1) 
সপন ৮০ ১০ পপ পা 

র্্যস্ত 'গড়ে গ্রার ১৬০০০০০০০০০ ভাব 

(70019:9891078)গ্রহণ করিয়া থাকেন । * এই 

প্রকাণ্ড সংখ্যক ভাঁবের ছবি কোন্ স্থানে 

সমা বিষ্ট, চর্মচক্ষুতে তাহা দেখিবার জে! নাই। 
এই ভাবসমষ্টির আধার মানবায্মা। ভুক্ত, 

গীত, এবং নিশ্বাদ ত্বকাঁদি দ্বারা গৃহীত পদার্থ 

নিচিয় যেমন স্থুক্ুক্ম অবস্থায় দেহ ব্যাপিয়া 

অবস্থিতি করে, ভাবসমূহ সেইরূপ আত্মাতে 

স্থান পাইয়া তাহার পোষণ ক্রিফ্লা সম্পাদন 

করে। প্রভেদ এই যে»যাহ! কিছু বাহ 

জগতের অবস্থাধীন, তাহ। সর্ধদ! রূপান্তরিত 

হইতৈছে, এবং কোন এক সময়ে--শত, 
সহজ, লক্ষ, কোটা, লক্ষ কোটা, কোটা কোটা 

বঙ্দরে হউক-বর্তমান অবস্থার সুদুর 
চিহ্রমাত্রও ধারণ করিবে না; কিন্তু আত্মা 

ভাবে পুষ্ট হইবে, অথচ ভিন্ন রূপে পরিণত 

হইবে না; স্ৃতরাং ইন্জিয়াদি গোচর সংসারিক 

অবস্থার অতীত বস্ত। চারিহাজার বত্পরের 

বৃদ্ধ তরুবর কালে ভূতলশায়ী হইয়া আপন তন্তু 

প্রকৃতির সর্বভূক গাজী [ক্তির হস্তে সমর্পণ 

করিবে; পিরামিড চিরকান থাকিবে না) 

ভূষত্তি হিমালয় এক দিন ধুলিসাৎ হইবে? এ 

কোমল কিরণ স্ুধাকর পুর্বে জীব জন্তর 

আবাসভূমি ছিল, এখন প্রাণীশুন্য মরুময় 

জড়পিওমাত্র, ক্রমে ধবংসের দিকে অগ্রপর 3 

+* এই বিপুল সংখ্য। আপাততঃ (শুনিতে অ।শ্চয্য 

বোধ হইতে পারে, কিন্ত একটু ভাবিয়া দেখিলে সহজে 

বুঝা যায়, ইহা! অপেক্ষাও অধিক সম্ভব :-- যদি এক 

জন সুশিক্ষিত ব্যক্তি ৫০ বৎসর বয়সের পর--৪০ 

হইতে ৬* বৎসরের মধ্যে বহুভাব গ্রহণ-ক্ষমতা বিকাশ 

পায়-শেষ ৩০।৪০।৫০।৬০ বৎসর ক্রমাগত রেল 

জাহাজ ব্যোমযানাদিতে গ্রমন করেন, ভাহার চিত্তে 

. ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী ছাপ পড়িবার কথা। 

তর্কের খাতিরে (37১০৮৮৩৮:০৪11)) বলা! হইল, 

জানিতে হইবে। 

জীবন সম্বন্ধে ছুই একটা কথা । ৬১ 
শিপ আস 

এই প্রাণপ্রিয় পৃথিবী, যাহাকে বিশাল 
বিশ্বের সার বলিয়া আমাদের আপাততঃ 

ভ্রম জন্মে, ইহাঁও ধীরে ধীরে সহযোগী চন্দ্রের 
পথে চলিতেছে সম্পূর্ণ জীর্ণ হইয়া কবে ভূশ্ 

করিয়া বাধুতে মিশাইয়া যাইবে ; সুর্য্যদেব 

জ্যোতিহীন হইয়) আকাশ্ক পটে আর বিরাজ 

করিবেন না, কিন্বা আপন তেজে আপনি 

ভম্ম হইয়া বিলুপ্ত হইবেন, সঙ্গে সঙ্গে তদগত- 

প্রাণ গ্রহগণ লীল! স্বরণ কাঁরিবে, এমন দিন 

আসিবে; *__জড় জগতের ক্ষুদ্র মহৎ প্রত্যেকে 

নূতন সৃষ্টির জন্য যথাসময়ে নিজ স্থান ত্যাগ 
করিতে বাঁধ্য। কিন্তু আমি "আমার এই 

বিশ্বগ্রাসপী আত্মা__অনন্তকালস্কায়ী । যাহা 

সাদি, তাহ! সাস্ত, যাহ! অনাদি তাহ1 অনস্ত, 

বিশ্বের এই অথগুনীয় নিয়ম । আত্মার আরস্ত 
নাই, সুতরাং শেষও নাই । হারা আত্মাকে 
স্থষ্ট বস্ত বলিয়া উহা! হইতে অনাদ্যনস্তের 

ছাপ মুছিয়! ফেলিতে চাঁন, তাহার! উহাকে 
অমব বলেন কি প্রকারে, বুঝি না। জীবাত্মার 
জন্মঘৃত্যুবিরহিত এঁণী ভাব অস্বীকার করিলে 
উহ্থার বিশেষ মর্ধ্যাদাহানি করা হয়। অনা- 

দিকাল হইতে ঈশ্বরে আমি অবস্থিতি করিয়! 

আনি তছি,বর্তমাঁনেও তীহাতেই, এবং অনস্ত 
সস সপ অপ ও পাপী লট ১ পাশপপপাত | পপ পিক সা 

+$ অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন কুবিখ্যাত পণ্ডিত 

মহাত্মা লাগ্রাঞ্জ (1,2214000) বহুবিধ যুক্তি তর্ক 
দ্বারা প্রমাণ করিতে যত পাইয়াছেন যে, এই গ্রহ জগৎ 

(11700627৪99) বর্তমান ব্যবস্থায় চির- 
কাল থাকিবে । কিন্তু তাহার প্রতি সমুচিত ভক্তি ও 

শ্রদ্ধা পুরঃসর এ কথ।ও মানিতে হইবে যে, যে মৃত্তি 

পূর্ব্বে ছিল না, নুতন হইয়াছে, তাহ! অনস্তকাঁল এক 
তাবে তিষ্টিতে পারে না। সব্বদা পরিবর্তনশীল 

উপাদানে গঠিত জড়জগৎ আংশিক ও সমাষ্টিভাবে 
নমান পরিবর্তনশীল। খুব সম্ভব, এই স্থানে অসংখ্য 

বার সৃষ্টি স্থিতি লয় হইয়া তেও উর অনংখ্য- 

বার হইবে। বর্তমান ব্যবস্থা (3756৫০)) তাহার 
একবার কার 



৬২ নব্যভারত | (অষ্টম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা | 

ভবিষ্যতে অজর অমর ভাবে সেই মহাশক্কির 

ক্রোড়ে বিরাজ করিব । 

তবে মৃত্যু কি? পার্থিব জন্ম ও মৃত্যু 

একই জিনিস-_অবস্থাস্তর হইবার দ্বার মাত্র, 

উভয়ের ভিতর দিয়া নৃত্তনভাবে প্রস্থত হই। 

অধিকাংশ এই মহীপ্রশ্নের দিকে আদবেই 
খেয়াল করেন না) এই আড়াই দিনের খেলায় 

তাহারা এমনই মত, ভবের সদাভাঙ্গী- 

হাটের ব্যবসায় ধাঠ&িজ্যে এতই নিবিষ্টচিত্ত 

যে, ওরপ তুচ্ছকথ' তাহাদের মনোযোগ আক- 

রণ কর্ষরতে পাঁরে না, ক্ষণ জীবী (101)170158 079) 

কীটানুর মনত প্রহরখাঁনেকের নৃত্য কীর্তন 

তাহাদের পিকট সব (411-30-1) ) ষাহাদের 

অপেক্ষাকৃত অবকাশ আছে, তাহারা মৃত্যু- 

দ্বারা সংস্বরের নানাবিধ জালা যন্ত্রণার হাতি 

এড়াইবেন বলিয়া! এক প্রকার বিষষপ্ন হর্ষের 

সহিত উহার দিকে তাকাঁন) আর এক 

শ্রেণীর লোক আছেন, তাহারা বলেন “99 

*ম0]0 ৪৮ & 61100 195 90. 050911010ট 77019 

০ £০ 17১০.” সুতরাং মৃত্যু আমাদিগকে 

কোথায় কি ভাবে লইয়া যাইবে, ভাবিয়া! 

অনর্থক মাঁথ। ঘামাইবার দ্ররকাঁর দেখি না, 

যাহ1 কর্তব্য বোধ কর, করিয়া চলিয়া যাও 

ও সব টেকির কচ্ কচি বৃথা; এতস্তিনন 

একদল “পণ্ডিত মূর্খ” আছেন, ধাহাঁরা 
চিরকাল বিজ্ঞানের সেবা করির! শেৰ স্থির 

করিয়াছেন ;__জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য প্রস্থৃতি 

অপীম বল শক্তি সকল মরণশীল, অথ৮ 

জড়জগতের অণু ও শক্তিষমূহের বিনাশ 

নাই। এই মহাঁপুরুষেরা মদগর্কের বশবর্তী 

হইয়া বিশ্বের অষ্টা পাতা পবিত্রাতা ভগবা- 
নের অধীনত স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ 

করিয়! তাহার জাজ্জল্যমান বিরাট অস্তিত্ব 

পর্য্যন্ত অস্বীকার করিতে সাহসী হন। ইহা- 

দের গুণে ঘাট নাই, ইহারা সংসারে বিশেষ 
ক্ষতি করেন, ইহাঁদের চাঁক্চিক্যশালী হুজুগে 
পড়িয়া অনেক গরিব, অগ্ধশিক্ষিত ও অশি- 

ক্ষিত, অনলে পতঙের ন্যায় মারা যায়। 

মৃত্যুর অপরপারের অবস্থার ভাব এখান 
হইতে পাওয়া অসম্ভব । এই যুক্তির উপর 
দাঁড়াইয়া অনেকে পরলোক বিশ্বাস করিতে 

চাঁন না। তাহার! খেয়াল করেন না ষে, 

মৃত্যুর অন্তরালের ব্যাপার সমূহ সম্বন্ধে জ্ঞান 

আমাদের পক্ষে অহিতকর জানিয়। বিধাত! 

আম!দিগ হইতে উহা! বর্তমানের জন্য প্রচ্ছন্ন 
রাখিঘা৷ বিশেষ কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন । 

কবি সদি (০71০৮) বলেন, উহা! অনাৰশা- 

কীয় জানিয়া পিতা আমাদিগকে ওবিষয়ে 

জানিতে দেন নাই )১-- 

5) 00 77617021201) 1006 10800 (7196 

110990875 11)0 ঘা), 

[ব9001085 61)০ 1009৮51909,51077610 00 

006 10৮01৮1600৮ 

যে যাহাই বলুক, আত্মার বিনাশ সম্বন্ধে 
কোন কথাই আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না, 

ভাসিয়া চলিয়া যায়। ইহাই দীবাত্মার 

অশরত্বের লক্ষণ । চক্ষে দেখার মত প্রত্যন্ 

জ্ঞান এবিষয়ে অসম্ভব, আমরা তহুপধুক্ত 

নই, এসংসারে আমাদের ক্ষমতা অতি 

সংকীর্ণ। কুকের (017081070০0 ) 

অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্ষারের পুর্বে বড় বড় জীব- 

তশ্ববিদ্ পণ্ডিতেরও কাঙ্গারু ( 70)4/০9 ) 

ও অরিস্থরিষ্কস (0:100,0717509)55) সম্বন্ধীয় 

ভাবের ইঙ্জিতমাত্র হৃদয়ে উদয় হয় নাই; 

তাহা হইতে পারে না। যখন এই ক্ষুক্ত 

পৃথিবীর বিষয়ে এরূপ, পরলোক জ্ঞান সম্বন্ধে 

কতদূর অন্থুপযুক্ত আমাদের ধারণীশক্তি 

হওয়া উচিত, সহজেই বুঝ! যাঁয়। 
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আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যুক্তি তর্ক নাই | 
আত্মার নিজের কথাঁয় বিশ্বাস করিয়া এবং 

পূর্বগত মহাজনদিগের ইঙ্গিতে আমরা ঘাহা 

কিছু বল পাঁই। স্থু্ভরাং উপসংহারে এই 

মাত্র বলিতে পারি ষে, কেটোর (ক) মত 

দৃচ বিশ্বাস করিয়া, হাঁওয়াডের (খ) ন্যায় 
বিনীতভাবে প্ররফুল্লচিত্তে অপেক্ষা করত, 

ংসারের প্রধান লোফচবিত শিক্ষক মহাকবি 

সেক্ষপীরের' গে) বর্ণনার মত যাহাতে মরিতে 

পারা যায়, তাহাই আমাদের প্রত্যেকের 
কর্তব্য । মৃত্যাঞ্জয় এবিষয়ে আমাদিগকে 

বল প্রদান করুন। 

জ্রীচন্দ্রশেখর সেন 

টাকার পুরাতন কাহিনী । 
( প্রথম প্রস্তাব ) 

'ট!কা পূর্ববঙ্গের মধ্যে সর্ধ প্রকারে 
প্রধান নগরী। ঢাকা নগরী এত প্রাচীন 

যে, ইহার সহিত তুলনা করিলে, কলিকাঁ- 

তাকে শিতান্ত আধুনক নগরী বলিয়া 
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হইতে সমতট দক্ষিণ ও পুর্ব্ব বুঈ্গির রাজ- 
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নব্যভাঁরত | অষ্টম খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যা । 

সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে য পৌগু বর্ধন সমতট, 

ও তাত্রলিপ্তকে সবিশেষ সমৃদ্ধিশীলী বলিয়! 

বর্ণনা করিয়! গিয়াছেন । বাঙ্গালার শেষ 

হিন্দুরাজবংশ রামপাল নগরে বহুকাল রাজত্ব 

করেন। রামপালের অধ্ুঃপতনের সঙ্গে 

সঙ্গে বঙ্গদেশের ক্বাধীনতা ও ভাগ্যলক্ষমী 
অন্তহিত হয়। কেহ কেহ বিশিষ্ট প্রমাণ 
প্রদর্শন করিয়! নির্দেশ করিয়াছেন যে, এই 

রামপাল সুপ্রাচীন সমতটেরই নামান্তর 
মাত্র । রামপালের ভগ্রীবশেষ ঢ।কার দক্ষিণ 

ভাগে তর্তমান যুন্দীগঞ্জ উপবিভাগের সন্গি- 

কটে"অদ্যাঁপি বর্তমান থাকিয়া, সেন রাঁজ- 

গণের অতীত গৌরব-সহিমা কীর্তন করি- 

তেছে। সমগ্র বঙ্গের শেষ হিন্দু রাঁজ। 

দ্বিতীয় লক্ষণ সেন, মুসলমান সেনাপতি 

মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজী কর্তৃক তদানীন্তন 

নবপ্রতিষ্ঠিত রাজধানী নবদ্বীপ অধিকারের 
পর, তথ! হইতে সপরিবারে পলায়ন করিযা 
গুর্ববঙ্গের অন্তর্গত প্রাচীন টৈতৃক রাজধানী 
এই স্ধীমপালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি 
সৃত্যু পর্য্যন্ত নিরাপদে ও স্বাধীনভাবে রাম 
পালে কি সোনারগীয় রাজধানী স্থাপন 

করিয়। পূর্ববঙ্গে রাঁজত্ব করিতে থাকেন । 

তাহার বংশধরের। গ্রার শতবর্ষ পর্য্যন্ত পুর্বব- 
বঙ্গে হিন্দু রাজগণের শাসন প্রভাব অব্যাহত 

রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মুসলমাঁন- 
গণের ছুদ্ধর্ষ পরাক্রমে নবদ্বীপ পতনের বহু 

কাল পরে পূর্ববঙ্গ অধিকৃত হয়। পূর্ববঙ্গ 
বিজয়ের পর হইতেই বাঙ্গালার স্বাধীনতার 

চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়, বাঙ্গালীর দাসত্ব ও 

জাতীয় অধোগতি সম্পূর্ণরূপে আরম্ত হয়। 

এই পুর্বববঙ্গ হইতেই মুসলমানদিগের রাজত্ব 
সময়ে সমস্ত দেশের “বাঙ্গলা” ও “বঙ্গ নাম 

প্রচারিত হয়। 

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, বিচক্ষণ 

পুরাতত্ববিৎ ও এতিহাসিক পণ্ডিতগণের 

দীর্ঘকালব্যাপী আয়াঁসসাধ্য গভীর গবেষণায় ও 

সেই প্রাচীন হিন্দু সময়ের বঙ্গ দেশের 

ধারাবাহিক বিবরণ বিশেষ কিছু আবিষ্কৃত 
হয় নাই। যাঁহাও এ পর্য্যস্ত আবিষ্কৃত হই- 

যাঁছে, তাহাও অবিসংবাদিত রূপে নিদ্ধীরিত 

হয় নাই। সেই প্রাচীন সময়ের ইতিহাস 

সম্বন্ধে নান। বিষয়ে ইতিহাঁসবিৎ পণ্ডিতবর্গের 

মতভেদ সংশয়জালে জড়িত হইয়া রহি- 
যাঁছে।" অন্য পর্য্যস্তও সেই সকল বিষয়ের 

যথোচিত সম্তোষকর মীমাঁংস1! হয় নাই। 

্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাঁগে 

বাঞলায় হিন্দু বাঁজত্ব বিলুপ্ত হয় এবং মুসল- 

দিগের প্রভূত বাঙ্গালার সর্বত্র সংস্থাঁপিত 

হয়। সাময়িক ইতিহাস রচনা রিধয়ে 

মুসলমানেরা হিন্দু অপেক্ষা সবিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রদর্শন করিয়! গিয়াছেন। ইতিহাঁৰ রচন। 

বিষয়ে জগতের যে কোন সভ্যজাতির সহিত 

মুসলমান জাতির তুলনা হইতে পারে 1 তুল- 

নার কোন ইউরোপীয় জাতি অপেক্ষা 
তাহারা নিকষ্টতর বলিয়া বিবেচিত হইবে 

না। এই সময় হইতে ভারতবর্ষের মুসল- 
মানাধিকৃত অন্তান্য প্রদেশের ন্যায় বঙ্গ- 

দেশেরও ধারাবাহিক ইতিহাঁপ লিখিত হইতে 
থাকে । নী ২ 

রামপালের অধঃপতনের পর হইতে 

পোনারগর উন্নতি আরম্ভ হয়, এবং মুনল- 

সাঁনদিগের প্রণীত ইতিহাসে সোগীর . নাম 

উল্লিখিত হইতে থাকে । জিয়াউদ্দিন 

বরনী সর্ধ প্রথম সোনারগাঁর উল্লেখ 

করেন। শ্রীহ্ীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ-. 

ভাগেও সোনারগীয় হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত 

ছিল। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাবীর আরস্তেই 
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সোনারগাঁয় মুসলমান শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছে । বর্তমান কালে তাহার নাম ও 

ূ 

হইতে থাঁকে এবং সৌনারগঁ! পুর্ববের : স্থৃতিমাত্র অবশিষ্ট আছে । 
রাজধানী বলিয়া পরিচিত হয়। এই সময়ে ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাবীর আরম্ভ হইতে 

সোনারগাঁ উন্নতির একশেষ হয়। সোঁনার- | টাকার নাঁম ইতিহাসে উল্লিখিত হইতে থকে। 

গাঁর বাণিজ্যব্রব্য দূরবর্তী দেশে প্রেরিত ও | ষোঁড়শ শতাব্দীর শেষভাগে তথায় সম্রাটের 
আদৃত হইতে থাকে । সোনারগগার অতি নুক্ম ; নেনাস্লিবেশ সংস্থাপিতচ্ছয়। সপ্তদশ শতা- 
শ শুভ্র মছলিন বন্ত্র সভ্য জগতের বিস্ময়ের | বীন আরস্ভের সঙ্গে সঙ্গে ঢাঁকাম্ম বাঙ্গলার 

পরাকাঞ্টী উৎপাদন করিয়া, সোনারগাঁকে : রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় হইতে শত 

তদানীন্তন সভ্য জগতে স্থপরিচিত করে। । বর্ষ পর্য্যন্ত ঢাকাঁর গৌরব গু প্রাধান্য অক্ষুপন- 

মছলিন বজ্ের জন্মস্থান সোনারগ, টাকা! | ভাবে বিদ্যমান থাঁকে । এই সময়ে ঢাকার 

নগরীকে উহার প্রস্তত প্রণালী শিক্ষা দিয়! | ভূদসী উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হ%। ঢাকার জীবৃদ্ধির 

ঢাকার ভাবী প্রসিদ্ধি ও প্রাধান্যের সত্রপাঁত | সঙ্গে সঙ্গে সৌনারগীর সৌভাগ্য বিলুপ্ত হইতে 

করে। শ্বীষ্টার চতুর্দশ হইতে যোঁড়শ শতাী । থাকে। রাজধানী স্থাপনের পর হুইতে ঢাকার 
পর্য্যন্ত সোনারগাঁয়ে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বোহ- । রাজপ্রাসাদ হইতে সমগ্র বঙ্গদেশ শাসিত 

ষ্ট বস্ত্র প্রস্তত হইত। সোনারগীর উৎ- | হইত, ঢাকার রাজকোষে বাঙ্গালার রাজস্ব 
কৃষ্ট বস্ত্র ও চাউল ভারতবর্ষের নাঁনা স্থানের ; সংগৃহীত হইত, ঢাকার সুদৃঢ় সেনানিবাস 

ন্যায় সিংহল, পেগু১ জাঁবা, মলক্কস, সুমাত্রা : হইতে মোগলসেনাঁগণ বহির্গত হইয়া! আসাম, 

প্রভৃন্তি অনেকাঁনেক দূরবর্তী স্থানে প্রেরিত | বিহার ও উড়িয্য। প্রদেশের বিদ্রেহ দমন 
হইত। বিদেশীয় পর্যযটকগণ সুদূব আরব | করিত এবং চতুঃপার্শবন্তী স্বাধীন রাঁজন্য- 
ও ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে আগমন | বর্গকে পদাঁনত করি দিলীশ্বরের শ(সনপ্রভাঁব . 

করিয়া, বছ ক্লেশ ও আদা সহ্য করিতে | বিস্তার করিত। দিল্লির সম্রাটের বংশধর 

হইলেও সোনারগার শোভানমৃদ্ধি স্বচক্ষে ! ঢাকার রাজপুরুষগণ বাঙ্গলা, বিহার ও উড়ি- 

দর্শন করা অতি আবশ্যক মনে করিতেন। ূ ব্যান আপনাদের শাসনক্ষমতার পরিচয় দিয়া, 

সোনারগার এরশ্বর্যা ও সৌন্দর্য্য বিমোহিত | কোন কোঁন সময়ে সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যের 

হইয়া তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মুক্তক্ঠে | আধিপত্য পধ্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন। দিল্লীর 
তাহার 'প্রশংসাগীতি গান করিয়াছেন । গ্রীষ্টীয় : প্রধান প্রধান সন্দ্রান্ত ওমরাহগণ ভারতবর্ষের 
চতুর্দশ শতাব্দীতে সমগ্র বঙ্গদেশ সোনারগাঁর | অন্যান্য প্রদেশের শাসনকার্যে স্ব স্ব কৃতিত্ত 

আধিপত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। | ও নিপুণতাঁর পরিচয় দিয়া, ঢাক!র শাসন- 

সপ 

বাঙ্গলা সোনারগাঁর পদ অনুসরণ করিয়া | কর্তৃত্বে নিযুক্ত হইতে পারিলে আপনাদিগকে 

দিশ্লীশ্বরের অধীনতা-পাশ ছিন্ন ভিন্ন করণান্তর | যথেষ্ঠরূপে পুরস্কৃত মনে করিয়া কুতার্থ হইতেন। 
আপনাকে স্বাধীন বলিয়! সর্বত্র ঘোষণা করে, ; দিশ্লীশ্বরের প্রিয়তম পুত্র ও পৌত্রগণ ঢাকার 
এবং ছুই শত বৎসর পর্য্যন্ত অব্যাহতভাবে । শাসনকার্ধ্য প্রাপ্ত হইয়া! আঁপন11পগকে গৌর- 
বহু আয়সলন্ধ স্বাধীনতা রক্ষা করে। সোনার- | বান্িত মনে করিতেন । খ্রীষ্টীয় অষ্ঠাদশ-শতা- 

গার পূর্ব গৌরব ও সমৃদ্ধি সম্পূর্ণবূপে বিলুপ্ত | বীর প্রারস্তে চাকা হইতে মুবুসিদাদাদে বাজ- 



৬৬ নব্যভারত। (অষ্টম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা | 

লার রাজধানী নীত হওয়ার পর হুইতেই 

ঢাকার সৌভাগ্য-লক্ষমী অস্তহিত হয়, ঢাকার 
অতীত গৌরব বিনষ্ঠ হয়। এই সময় 
হইতে ঢাকা বঙ্গদেশের একতম প্রধান নগরী 

বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকে । বর্তমান 

উনবিংশ শতাবীর গমারস্তেই ঢাকার নির্দিত 

সাধারণ বাঁণিজ্যদ্রব্যের বিদেশে রণ্তানির 

পরিমাণ ক্রমে ক্রমে হণস হইতে থাকে। এই 
সময় হইতেই ঢাকীর বর্তমান বাঁণিজ্যবিষয়ক 

অবনতি আরস্ত হয়। 
ঢাকার এই সকল বিবরণ সংগৃহীত করিয়া 

পাঠকবর্ণকে উপহার দিতে চেষ্টা করিব। 
ঢাকার বিবরর্ণের্টেসঙ্গে সঙ্গে, আবগ্তকীয় 

বোধ হইন্ে্টি পুর্ববঙ্গের অন্যান্য জিলার 
বিবরণও তনৃতি সংক্ষিপ্তভাঁবে প্রদত্ত হইবে। 

টাকার প্রাচীন ইতিহাস বাঞ্গলার ইতি- 

হাঁসের সহিত কতদুর ঘনিষ্ট ভাঁবে সংস্থষ্ট, 

যথাসাধ্য তাহ। বিবৃত কর! এই ক্ষুদ্র প্রব- 

ন্ষের উদ্দেশ্য । বাঙ্গলার ইতিহাসের ভাবী 
লেখক এই অজ্ঞাত কল্প অংশের সংগ্রহ 

দ্বারা যদি বা কিছু সহায়তা লাভ করিতে 

পারেন, ইহা! ভাবিয়া যথাসাধ্য চেষ্টায় 

যাহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, 
তাহাই পাঠকবর্গের নিকটে উপস্থিত 
করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ- 
লেখকের পদে পদে ক্রটি ও ভ্রম প্রমাদ 

ঘটিবাঁর সম্ভাবনা । প্রবন্ধের অসম্পূর্ণতা 
ও ভ্রমপ্রমাঁদ পাঠকবর্গ যেন দয়া করিয়! 

মার্জন। করেন এবং লেখককে তাহ।র ক্রটি 
দেখাইয়া দেন__ প্রবন্ধ লেখকের এই বিনীত 

অনুরোধ । 

( উপক্রমণিকা |) 

অতি প্রাচীনকাল হইতে সংস্কৃত 
সাহিত্যে বঙ্গ রাজ্যের নাম উল্লিখিত দৃষ্ট 
হয়। পুরাণাপি প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত আছে 

যে, চন্ত্রবংশীয় বলিরাজের অঙ্গ, বঙ্গ, কলিগ, 

পু, ও সঙগ নামে পাঁচ জন পুত্র বর্তমান 
ছিল। তীহার। পৈতৃক রাঁজ্য ধিভাগ 

পূর্বক স্ব স্ব নামেযে পাঁচটি বিতিন্ন রাজ্য 
স্থাপিত করেন, “বঙ্গ তাহাদের অন্যতম । 

এই পঞ্চ রাজ্যের কিয়দংশ লইয়! বর্তমান 

বাঙ্গলা ও বিহার এবং উড়িষ্য। প্রদেশ 

সংগঠিত হইয়াছে। 
অঙ্গরাজ লোমপাদ অযোধ্যাপতি মহা- 

রাজ দশরথের পরম বন্ধু ছিলেন বলিয়। 

রামায়ণে বর্ণিত আছে। মহাঁভারতেও অঙ্গ 

ও বঙ্গ রাজ্যের উল্লেখ দেখা যাঁয়। কীকট, 

অর্গ, বঙ্গ, পৌগু, তাত্রলিপ্ত ও কৌশিকী- 
কচ্ছের অধিপতিগণ মহাঁপরাক্রান্ত বিজয়ী 

পাগুবদিগের অধীনত স্বীকার করিতে 

বাধ্য হয়। অঙ্গপতি ভগদত্ত কুরুক্ষেত্রের 

সেই অতি ভীষণ সমরে কুরুরাজ হূর্য্যোধনের 

পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া পাগুবদিগের 

হস্তে নিহত হন। মহাবীর সাত্যকি বঙ্গা- 

ধিপতিকে এবং সহদেব পৌগু,রাজকে 
পরাজিত ও নিহত করেন । পুরাণাদি গ্রন্থে | 

তিহাপিক সত্য কি পরিমাণে সংগৃহীত 

হইনাছে, তাহ! নিশ্চয় রূপে বলা যায় না। 

কবি-কল্পনা-প্রস্থুত মনোহর উপাখ্যানই 

পুরণ ও মহাভারতাদি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহি- 
য়াছে, তাহাতে এঁতিহাসিক সত্য অণুমানত্রও 

নাই--ইহা। মনে করিয়া পুরাণাদি গ্রন্থ দুরে 
নিক্ষেপ করিতে আমাদের প্রবৃত্তি জন্মে 

ন। 



জ্যৈষ্ঠ), ১২৯৭1) 
১ শি ০৮ শট ৬৬৯ সস শি 

ঘীষ্তীয় অব সংস্থাপনের চতুর্থ ও তৃতীয় 
শতাঁবী পূর্ব প্রবল পরাক্রান্ত মৌধ্য্য ও 
অন্ধ,বংশীয় নরপতিগণ যখন মগধে অপ্রতি- 
হত প্রভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন, যখন 

গুজরাট হইতে উড়িষ্যা * পর্যন্ত স্মগ্র 

আর্ধ্য।বর্তে তাহাদের অবিসংবাদিত অধিকাঁর 

নিস্তৃত হয়, যখন তাহাদের বিজয় বৈজয়ন্তীর , 

সমীপে দূরবর্তী সমস্ত দেশ মস্তক অবনত 
করিতে বাধ্য হইয়াছিল_-সেই সময়ে 
বঙ্গদেশ তীহাদের পদানত হয় নাই, ইহা 

কোঁনও ক্রমে বিশ্বাস করা যায় না ।.মগধের 

সংলগ্ন বঙ্গদেশে তাহাদের আধিপত্য সংস্থা- 

পিত হওয়াই অধিকতর সম্ভব বলিয়া মনে 

হয়। 
মহাঁভাব্নতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের় সেই 

তুমুল সংগ্রাম হইতে অদ্বিতীয় ধর্মবীর 
বুদ্ধদেবের সময় পর্য্যন্ত (সহদেব হইতে 

অজাতশক্র পর্যযস্ত) সরব্বশুদ্ধ ৩৫ জন রাঁজ৷ 

মগধে রাজত্ব করেন বলিরা কোন কোন 

ইতিহাঁসবিৎ পণ্ডিত নির্দেশ করিয়াছেন । 

মাননীয় পঞ্ডিতবর শ্রীবুক্ত রমেশন্ত্র দত্ত 

মহাশয়ের মতে কুরুক্ষেত্রের বুদ্ধ সম্ভবতঃ 

খীষ্টীয় শতাব্দীর ত্রয়োদশ কি দ্বাদশ শতাব্দী 
পুর্ববে সংঘটিত হইয়াছিল * | পাঁলিভাষার 

লিখিত সিংহল দ্বীপের মহাবংশাদদি বৌদ্ধ 
ধর্মগ্রস্থের নির্দেশ অনুসারে খীষ্টায় শতাব্দীর 

পপ জা শা 

* বিগত বর্ষে রমেশ বাবু “ভারতীয় 
সভ্যতার ইতিহাঁদ” নামে যে উৎকৃষ্ট 

পুস্তকের প্রথম ভাগ ইংরেজীতে লিখিয়৷ 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি হিন্দু 

সময়ের প্রাচীন ইতিহাসকে নিম্নলিখিত পাঁচ 

ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। (১) বৈদিক 

সময় (প্বীষ্টীয় শতাবীর পূর্বতন ২০০০-১৪০০ 

বৎসর), (২) মহাভারভ্তীয় সময় (খ্রীঃ পুঃ 

বুদ্ধদেবের নির্বাণ প্রাপ্তি ঘটে। কিন্ত 
জেনারেল কানিংহাম ও অধ্যাপক মেঝসমুলার 

গ্রস্থতি ইউরোপীয় প্ডিতবর্গের মতে গ্রীষ্টীয় 
শতাব্দীর পূর্বতন ৪৭৭ কি ৪৭৮ অব এই 

১৪০০--১০০০ বৎসর), ০৩) দার্শনিক সমক্ব 

(শ্রীঃ পুই ১০০০-২৪২ বৎসর ), (৪) বৌদ্ধ 
সদয় (খ্রীঃ পুঃ ২৪২-খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর ৫০০ 

বৎসর), এবং (৫) পৌরাশিক সয় [্রীষটায 
শতাবীর ৫০০-১১৯৪ খ্রীঃ )। 

বৈদিক সময়ে আর্ধ্যগণ মধ্য ভাসি! 

হইতে পঞ্জাবে উপনিবিষ্ট হন। সিন্ধু ও 

তাহার পঞ্চ প্রসিদ্ধ শাখার ভীরে একক্র 

সম্মিলিতভাবে বসতি স্থাপন করিয়া তাহারা 

প্রক্কৃতিদেবীর ভীমফান্ত মুত্তির উপাঁসনায় 
নিধুক্ত হন। প্ররুতিদেবীর বিভিন্ন শক্তি 
সম্বন্ধীয় খগবেদীয় মন্ত্র ও ভ্তোত্রমাল! এই 
সময়ে রচিত হয়। এই সময়ে জাতিভেদ, 

দেবমূর্তি ও দেবমন্দিরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত 

কল্পিত হয় নাই। এই সময়ে গঙ্গ। যমুনার , 

বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় না। 

মহাভারতীয় (01)1) সময়ে আর্ধ্যগণ 

পঞ্জাব হইতে দলে দলে বহির্গত হইয়া ত্রিহুত 

পর্যন্ত সমগ্র আর্ধ্যাবর্তে যে সকল পরাক্রান্ত 

রাঙ্য স্বাপনপুর্বক বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত 
হন, পরবর্তীকালে রচিত মহাভারত ও 

রামায়ণে তাঁহার সবিশেষ উল্লেখ আছে। 
দিলীর চতুদ্দিকে কুরুগণ, কনোজে পঞ্চাল- 
গণ, অযোধ্যা! প্রভৃতি যমুনা! ও গণ্ডকীনদীর 

মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগে কোশলগণ, গণ্ডকীর 
পূর্বভাগে ত্রিহুতে বিদেহগণ, এবং বারা- 

নসীর চতুদ্দিকে কাঁশীবংশীরগণ-_তন্মধ্যে 
সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। থীঃ পৃঃ ১৪০০- 
১২০০ বর্ষে কুরু ও পঞ্চালগণ, এবং ১২০*- 



৬৮ নব্যভাঁরত । (অক্টম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা । 

ঘটনা সংঘটিত হয়। এই ষ সময় য় হইতেই হয়। রা ঘটন1 ইইতেই ভারতীয় ইতি- 
ভারতবর্ষের ইতিহাসে যুগান্তর উপস্থিত 

খীঃ পৃঃ. বর্ষে কৌশল ও 

বিদেহগণ উন্নতির পরাঁকা্ঠা লাঁভ করে। 
এই সময়ে বেদ চারিভাগে সংগৃহীত 

বিভক্ত হয়। খগবেদীর সরল মন্ত্রের অর্থ 
ও ভাব বিকৃত ও রূপান্তরিত হয়। যাঁগ- 

যজ্ঞদি কর্মকাণ্ডের বহুল প্রচার হইতে 
অসার ও নিজীখ ব্রাহ্মণ ও আরণাক গ্রন্থ 
রচিত হয়। আধ্যগণ জ্ঞান, সভ্যতা ও 

ধিদ্যাব্ত্তায় পুর্ধণীপেক্ষা সমধিক উন্নত হয়»₹- 

কিন্ত,তাহাদের শৌধ্য, বীর্য, ওদার্য্য, 
মহত্ব ও পুকুব্নত্ব বিষয়ে যথেষ্ট অবনতি হয়। 

জনসাধারণের ( বৈশ্যদিগের ) ছুর্দলতা ও 

নিজীবতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদের 
প্রভাব বন্ধিত হয়, এবং বৈশ্তসঘাজ হইতে 

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়! 
স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হয়। অর্থগীন ও 

অসার যাগবজ্ঞাদির বাহুল্যে নিরক্ত ভইয়। 

বিদেহরাজ ক্ত্রাশিরোমণি জনক প্রকৃত 

সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। খঁষ্টীয় 

শতাব্দীর পুর্বতন একাদশ শভান্দীতে জন- 
কের জ্ঞানালোচনা ও সত্যান্ন্ধনের ফল 

স্বরূপ উপনিবদ্ সমূহ রচিত হইতে আস্ত 

হুইয়া ভারতবর্ষে নব যুগের অবতারণ। করে। 

টান পনিষদ্ হইতেই ভবিব্যতেত্র বাবতীয় 
স্নও দাশনিক মত কালক্রমে উৎপন্ন হয়। 

ইক ভীবণ বুদ্ধ এই সময়ে (শ্রী পুঃ 

ব্রয়োদশ কি দ্বাদশ শতাব্দীতে) সংঘটিত 

হয়। কিংবদন্তী ও মহাভারভ হইতে 

জানা যাঁর, বেদের বিভাগকর্তী ব্যাসদেন 

এই সময়ে বর্তমান থাকিয়। মহাভারত রচন! 

করেন। তৃতীয় ও চতুর্থযুগে ক্রমাগত 

১০৩০০ 

হাসের সময় গণন। আরম্ভ হয়। বুদ্ধদেবের 

মহাভারত উভয়ই পৌরাণিক যুগে বর্তমান 
আকার ধারণ করে । 

দার্শনিক যুগ আধ্যগণ অনুগঙ্গ প্রদেশ 

হইতে বহির্গত হইয়। ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষ 

আক্রমণ ও অধিকার করেন। স্ুবিজ্ঞ 

উইলনদন সাঁহেবের মতেও এই সময়ের 

আরস্তেই আর্ধ্যাবর্তবাসী আর্ধ্যগণের অধি- 

কার, ধর্ম ও সভ্যতা দক্ষিণাপথ পর্য্যস্ত 

বিস্তৃত হয়। এই সময়ে বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম 
ও হিন্দু সভ্যতা প্রবিষ্ট হয়। কি রাজ্য- 
বিস্তৃতি, কি সাহিত্যবিষয়ক উন্নতি, সকল 

সম্পর্কেই এই যুগে হিন্দুগণ সবিশেষ উৎ- 
কর্ষত। লাভ করেন । এই সময়ের শেষ 

ভাগে মহারাজ চন্দত্রগু ও তাহার পৌত্র 
অশোক কর্তৃক মোর্যযবংশীপ্ন নৃপতিগণের 
প্র।ধান্য ও আধিপত্য সমগ্র আধ্যাবর্তে 

প্রতিষ্ঠিত হর। ইতিপুব্বে ভারতীয় কোন 

রাঁজ্যই মগধের ন্যায় প্রতাপ ও সমৃদ্ধি 

প্রদশনে সমর্থ হয় নাই । উত্তর ভারতে 

নৃখন মৌর্ধাধংশের প্রতিহত প্রভাব প্রতি- 

চিত হর, সেই সময়ে দক্ষিণাপথে অন্ধ,বংশীয় 

রাঁঞগণ অতি পরাক্রান্ত রাজ্য সংস্থাপিত 

করেন। এই অন্ধ,গণ কর্তৃকই প্রাচীন চের, 
চো'ল (কাঞ্ী) ও পাণ্যরাজ্য খ্রীঃ পুঃ তৃতীস্ 
শত।বীরও পুর্বে প্রতিষ্ঠিত হন্ন। অন্ধ,রাঁজ- 

গণের আশ্রয়ে হিন্দু ধন্ম, জ্ঞান ও সভ্যতা 

শক্ষিণাপথে প্রস্থত হইয়া সবিশেষ উন্নতি 

লাভ করে। অন্ধরাজগণ হুইতেই প্রাচীন 

সৌরাষ্ট্রে গুজরাট ও মহারাষ্ত্র দেশে) 
সভ্যতাঁলোক প্রবিষ্ট হয়। এই সময়ে 

সিংহল দ্বীপ আবিষ্কৃত হয়। মহারাজ 

পরিবর্তিত ও .পরিবদ্ধিত হই রামা়ণ ও ! অশোক তাহার প্রিয়তম পুত্রকে বৌদ্ধধর্ম 



ষ্ঠ, ১২৯৭1) _ টাকার পুরাতন কাহিনী | 

নির্বাণ প্রাপ্তির পরবর্তী শত বদরের গধ্যে 

(৪৭৭-৩৭৭ খ্রীঃ পুঃ) বৌদ্ধগণের মধ্যে তাহার 

প্রচারার্থ পিংহলে প্রেরণ করেন। বৌদ্ধ 
পরিক্রাজকগণ অশোকের পূর্বেই উড়িষ্যায় 

আগত ও উপনিবিষ্ট হইয়। “বিচিত্র শিল্প. 

নৈপুণ্যের সহিত বিবিধ পর্ধতগহ্বর নির্মাণ 

ও থোর্দিত করিতে আরম্ত করে। 

এই যুগের সজীবতা ও কার্ধ্যকুশলতা 

রাঁজ্যবিস্তারে কেবল পর্যবসিত 'না হইয়া 

জাতীয় সংস্কৃত সাহিত্যেও প্রকাশিত হয়। 

স্বিস্তীর্ণ ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের উপর্দেশ ও 

ক্রিয়াকলাপ অতি সংক্ষিগুভাবে স্ত্রগ্রন্থে 

নিবদ্ধ হয়। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সর্ধাত্র 

অসংখ্য বেদবিৎ স্ত্রকারগণ প্রাদুর্ভত হইয়া 

শিক্ষা কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দঃ, জ্যামিতি, অভি- 

ধান ও ধর্মস্থত্রাদি প্রণয়ন করিতে থাকেন। 

যাঞ্ষের নিরুক্ত, পাণিনির ব্যাকরণ, গৌতম 
ও বৌধায়ন এবং আপক্তম্বের ধর্মস্থত্র, এবং 

জ্যামিতিবিষয়ক শূন্বন্থত্র এই সময়ে (বুদ্ধ- 
দেবের আবির্ভাবের পুর্বে) বিরচিত হয়। 
খী,ঃ পৃঃ অষ্টম কি সপ্তম শতাব্দীতে মুহর্ষি 

কপিল প্রাছ্র্ভত হইয়া সাংখ্যস্থত্রে অলৌ- 
কিক জ্ঞান ও প্রতিভার পরিচয় দেন। 

এই সাংখ্যদর্শন ভারতবর্ষের সাহিত্য ও 

ইতিহাসে সমধিক আধিপত্য প্রকটিত করিয়া 

স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। কপিলের 

সাংখ্যস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দার্শনিক 

সুত্র সকলও রচিত হইতে আরম্ভ হইয়া, 

উপনিষদের জ্ঞানালোচনাঁর প্রভাব ও মাহাত্ম্য 
প্রকাশ করে। খীঃ পুঃ ষষ্ঠ শতাবীতে 

বুদ্ধদেব প্রাছুর্ভত হইয়া কপিলের নীরস 
জ্ঞানালোচনাক় বিশ্বজনীন প্রেমের অমৃতময় 

রস সঞ্চারিত করেন। বুদ্ধদেবের প্রেম, 

মৈত্রী ও সাম্যবাদ ধীরে ধীরে ছর্বল 

ধর্মমত সম্বন্ধে বিষম বিরোধ উপস্থিত হু হয় রা 

সেই বিরোধের যথোচিত মীমাংসা করিয়া 

ও দরিদ্র এবং উৎগীড়িত সমাজে প্রবিষ্ট 

হইতে লাগিল । তাহার সাম্যবাদ জাতি- 
ভেদের মুলে কুঠারাঁঘাত করিয়া! নিজীব ও 
প্রপীড়িত সমাজে ক্রম্ণে ক্রমে সজীবত! 

বিধান করিতে লাগিল । অবশেষে মহারাজ? 

অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম ভারতের জাতীয় 

প্রধান ধর বলিয়া পরিগণিত হইয়া! প্রায় 

সমগ্র আসিয়া খণ্ডের একমাত্র ধর্ম হইয়া 
উঠিল। * 

বৌদ্ধুগে বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রভখবে 
হিন্দুধর্মের মহাত্স্য বিলুপ্ত প্রায় হষ্ম। মহাঁ- 

রাজা অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্মের উন্নতির 
পরাকাষ্টা সাধিত হয়। স্থসভ্য গ্রীক এবং 

অসভ্য তুরেনিয়ান, কাম্বোজিয়া, শক, হুন 

প্রহ্থতি জাতির ' আক্রমণে ভারতবর্ষ পুনঃ 

পুনঃ ব্যতিব্যস্ত হয়। বিদেশীয় আক্রমণ- 

কারীগণ বাছবলে ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট ও 

উপবিষ্ট হইয়া! বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ পূর্বক ভার- 
তের অধিবাসী বলিগ্না পরিগণিত হয়। 

বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনে খ্রীষ্টীর ষষ্ঠ শতাব্দীতে 

হিন্দুধন্ম প্রবল হয়। 

পৌরাণিক যুগে হিন্দুজ্ঞান, ধর্ম ও প্রতিভা, 

নিজীব ও বিরত বৌদ্ধধন্্রকে ভারতবর্ষ 
হইতে দূরীভূত করিঘা পুনরায় প্রবল হইয়া 
উঠে। হিন্দুধন্ম নবীন বেশে ও নূতন উৎ- 

সাহে অভ্যদ্দিত হইয়া বৌদধর্্মকে পরাজিত 

করে। উজ্জরিনী হইতে এই নবধুগ 

আবিভূর্তি হইয়া ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষে 
ব্যাপ্ত হয়। বৌদ্ধ বিহার মন্দিলাদির পরি- 
বর্তে নূতন প্রণীলীতে ভারতের সর্বত্র হিন্দু 
দেবমন্দিরাদি নির্মিত হইতে থাকে । পৌরা- 

ণিক অসংখ্য দেবদেবীগণ স্বল্পসংখ্যক বৈদিক 



শ৫ 

বদ্ধদেবের মত অবিসংবাদিতরূগে নস 

সন্নিবিষ্ট করিবার জন্য বিভিন্নপক্ষীয় প্রধান 

প্রধান বৌদ্ধগণ ক্রমান্বয়ে দুইটা সভাতে 

সমবেত হন। কিন্তু তাহাতেও ধর্শাবিরো- 

ধের উপশম না হওয়াতে, ত্ীঃ পৃঃ ২৪২ অব 

দেবতাদিগের স্থান্অধিকার করিয়া, | সম্পূর্ণ 

অভিনব আকারে হিন্দুধন্মকে জনসমাঁজে 

প্রবর্তিত করে। বেদের শ্রেষ্ঠত্ব বিলুপ্ত 

হইয়া পুরাণের উৎকর্ষ হিন্দুসমাঁজে প্রতিষ্ঠিত 

হয়। মানবধর্শশান্্র এই যুগের চিন্তা- 
প্রণালী, আঁচারব্যবহার ও রীতিনীতি শিক্ষা 

দেয়*। মনুসংহিতাঁর রচন1 সময়েও বাণিজ্য 

এবং ব্যবশীয় অনুসারে বিভিন্ন অসংখ্য 

জাতির স্থষ্টি হয় নাই। 
ধর্ম ৪ সাহিত্য প্রভৃতি সকল বিষয়ে 

উজ্জয়িনীপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্য এই 
অভিনব পৌরাণিক যুগের নেতা ও প্রবর্তৃক। 

মহাকবি কালিদাস ও কোধকাঁর অমরসিংহ, 

এই বিক্রমাদিত্যের নবরভ্লের প্রধান রত 

বলিয়া! প্রসিদ্ধ । ভারবি কালিদ।সের সময়ে 

না হইলেও তীহাঁর অল্লকাশ পরেই প্রাছ- 

ভূত হন। হিত্নাংসাঙ স্বীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে 

কান্যকুজপতি যে শিলাদিত্য (দ্বি তীর) রাজার 

উল্লেখ করিয়াছেন, দণ্তী, সুবন্ধু, বাণভক্ 
ও ভর্তৃহরি সেই বিদ্যোৎ্সাহী নরপতির 

সভায় বর্তমান থাকিয়া 

গ্রন্থ রচনা করেন। “রত্রাবলী” প্রণেতা এরই | 

শিলাদিত্য (্রহর্ষবর্ধন) খবীষ্টীয় ৬১০ হইতে 
৬৫০ অব পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ভবভূতি 
রাজা যশোবর্মার সময়ে (৭০--৭৪০খবীঃ) 
বর্তমান থাকিয়া উত্তরচরিতাঁদি স্ুপ্রসিদ্ধ 

নাটক রচনা করেন। আধুনিক হিন্দু 

জ্যোঁতিষের জনক আর্ধ্যভট্ট ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 

জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার শিন্য বরাহ- 

নব্যভারত | (অষ্টম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্য! 
সস্পাপস্সশী শপ পি পাশ শত ০ ০ সত ৯ তা 

| মহারাজা অশোক তৃতীয়বার বিরোধী বৌন্ধ- 
গণের প্রতিনিধিদিগকে বিহারে একত্রিত 

করিয়! বুদ্ধদেবের ধর্মমত স্থিরীকৃত করিতে 

বাধ্য হন এবং উচ্চ ভারতের সর্বত্র ও 

বহির্ভাগে তাহা প্রচারিত করেন। খ্রীষ্টীয় 

প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্মের তদানীন্তন 
নেতা মহারাজা কনিষ্ষ স্বরাজ্য কাশ্মীরে 

উত্তরাঞ্চলবাসী বৌদ্ধদিগকে পুনরায় আহ্বান 

মিহির বিক্রামাদিত্যের নবরত্ের অস্তভূক্তি 

ছিলেন। বাঁণভট্রের সমসাময়িক জ্যোঁতি- 

বত ব্রহ্গগুপ্ডের ৫৯৮ খীঃ জন্ম হয়। স্তুর্য্য 

সিদ্ধান্ত প্রণেতাও হ্রীষ্টীয় ষ্ঠ শতাব্দীতেই 

বর্তমান ছিলেন । খ্রীষ্টীয় ৫০*-৭৫০ অবকে 

সংস্কৃত সাহিত্যের অভূতপূর্ব গৌরবের কাল 
বলিব! অনাবাসে নির্দেশ করা যাইতে পারে। 

এই সময় মধ্যেই মহাঁডারত ও রামায়ণ 

বর্তমান আকারে পরিণত হয় এবং বিবিধ 

পুরাঁণ রচিত হষ। 

মহারাজ বিক্রমাদিত্য কুকুক্ষেত্রের 

প্রসিদ্ধ যুদ্ধে বিধন্্: ও অপভ্য শকজাতিকে 

পরাজিত রা বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ এবং 

হিন্দু ধর্ম, জ্ঞান, সভ্যতা ও বিজ্ঞান দর্শনের 

প্রাধান্য রা করেন। এই ঘটন। 

হইতে তিনি যে অব প্রচলিত করেন, 
তাহা সংবতান্ষ নামে সর্ধত্র সুপ্রসিদ্ধ ৷ 

সম্ভবতঃ ৫9৪ খ্বীষ্টাব্ে এই যুদ্ধ সংঘটিত 

হয়। হিন্দু জ্যোতির্র্িৎগণ ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে 

বা তৎসন্নিহিত কালে এই সংবতাব্দের 

ব্যবহার আরম্ভ করেন। কিন্তু বৌদ্ধরাঁজ 
কনিষ্ষের প্রবর্তিত শকাঁব্দের অপেক্ষ! 

হিন্দুরাজের প্রতিষ্ঠিত অবের প্রাচীনত্ব 

নির্দেশ করিবার জন্য, প্ররূত সময়ের ৬০০ 

ব্সর পূর্বতন বলিয়া সংবতাব্দের কাল 

নিদ্ধীরণ করেন । 



জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭।) 
৮ 

করিয়া, তাহাদের মতবিরোধ প্রশমিত 

করেন।  পালিভাষায় লিখিত সিংহলের ধর্ম 

্রন্থাবলীতে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের,এবং নেপাল, 

তিব্বত, চীন ও জাপান দেশের ধর্মপুস্তকে 

পরবর্তী বৌদ্ধধর্দ্ের সর্বোৎকৃষ্ট বিবরণ 
প্রদত্ত হইয়াছে । , 

যীঃ পৃঃ ৩২৭ অরে মহাবীর আলেক- 
জাগার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তখ্পর 

খ্ীঃপৃঃ চতুর্থ ও তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্ধ্যবংশীয় 
রাজন্যবর্গ মগধের রাঁজসিংহাননে উপবিষ্ট 

হইয়!, সমগ্র আধ্ধ্যাবর্তের একাধিপত্য লাভ 
করেন। এবপ পরাক্রান্ত ও প্রতাপশালী 

রাজ্য ইতিপুর্ধে ভারতবর্ষে আর দেখা ঘায় 
নাই। সম্ভবতঃ ৩২০ খীঃ পৃঃ অবে নন্দ- 

ংশের উচ্ছেদ সাধন করিষ়1 চন্ত্রগুপ্ত মগধে 

মৌধ্য্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন । শোণ (হিরণ্য- 
বাহু) ও গঙ্গা নদীর সঙ্গম স্থল হইতে বর্তমান 

পাটনা নগরী পর্য্যস্ত তাহার রাজধানী 

পাটলীপুত্র বিস্তৃত ছিল। খ্রীঃ পৃঃ ৩১৭ 

অন্দে ভুবনবিজয়ী সআাট আলেকজাগাঁরের 

প্রতিষ্ঠিত গ্রীকাধিকৃত ভারতের শাসন- 
কর্ত। চন্দ্রপুপ্তের বুদ্ধিকৌশলে নিহত হয়। 
ব্যাকটিয়৷ ও সিরিয়ার অধিপতি স্থপ্রসিদ্ধ 
সেলিউকাস নাইকেটর স্বীয় দুহিতাঁকে 

সম্প্রদীনপুর্বক তাহার সহিত সন্ধি স্থাপন 
করিতে বাধ্য হইয়া, মিগাস্থিনিসকে তাহার 

রাজধানীতে দৌত্য কার্যে নিযুক্ত করিয়া 
প্রেরণ করে। চন্দ্রগুপ্তের সহিত মিত্রতাস্থত্রে 
আবদ্ধ হইয়া প্রতিপক্ষ এণ্টিগোনাসকে 
দমন করিবার জন্য সেলিউকাস খ্রীঃ পৃঃ 
৩১২ অবে ব্যাবিলন নগরে প্রত্যাবৃত্ত 
হন। 

চত্ত্রগুপ্তের পৌত্র, শ্রিয়দর্শী অশোক 
উড়িষ্যা হইতে গুজরাট পর্যযস্ত সমগ্র 

টাকার পুরাতন কাহিনী । ৭৯ 

আর্ধ্যাবর্ত খীঃ পৃঃ ২৬৪-২২৩ অব পর্যন্ত 
শাসন করেন । কনষ্টান্টিনোপলের সআ্াট 
কনষ্টেপ্টাইন স্বয়ং খ্রীষ্টীয় ধর্ম গ্রহণ করিয়া 
বেমন তাহা সমস্ত রোম সাম্রাজ্যের অবলম্ব- 

নীয় প্রধান ধর্ম করিয়া তোলেন, সেইরূপ 
মগধের সম্রাট অশোক ল্রৌদ্ধর্্মকে ভারত 
পাত্রাজ্যের জাতীয় ধর্মের শ্রেষ্ঠপদে অধিষ্ঠিত 
করেন। তাহার সময়ে বৌদ্ধধর্মের চূড়ান্ত 
উন্নতি হয়। গুজরাট, পেশোয়ার, দিলী, 
আল্লাহাবাঁদ ও উড়িধ্যা প্রভৃতি স্থানে 
তাহার আদেশ লিপি পাওয়! গিয়াছে । প্রাঁজ- 
তরঙ্গিনীতে তিনি কাশ্মীরের রাজা বলয়! 
উল্লিখিত হইয়াছেন। সিরিয়ার এন্টিয়ো- 
কাস, থিয়স্ (দ্বিতীয়), মিসরের টলেমি ফিলা- 
ডেলফস্, মেসিডনের এণ্টিগোনাঁস, এপিরসের 
আনেকজাগ্ার, কাইরিনের মেগাস, প্রভৃতি 
পরাক্রস্ত বিদেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত 
সন্ধি বন্ধন করিয়া, অশোক তীহাদের রাজ্যে 
বৌদ্ধধর্ম প্রচারের নিমিত্ত বৌদ্ধধর্ম্োপদেষ্ট 
প্রেরণ করেন । শ্বীঃ পৃঃ ২৪৭ অবে পুর্ববোক্ত 
টলেমির মৃত্যু হয়। বৌদ্ধধর্ম প্রচাঁরার্থ 
অশোক স্বীয় পুত্রকে সিংহলে প্রেরণ 
করেন। মহারাজ অশোকের সময় হইতেই 
ভারতবর্ষের সীম! অতিক্রম করিয়া বৌদ্ধধর্ম 
তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, সায়াম, চীন প্রভৃতি প্রাক 

সমগ্র আসিয়ায় ব্যাপ্ত হয়। * 

* দশপুরুষ পত্যন্ত মৌধাবংশ মগধের সিংহাসনে 

প্রতিষ্ঠিত থাকিয়! বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট উন্নতি বিধান 

করে। তদনন্তর শূদ্র জাতীয় সঙ্গ ও কাণু বংশ খী: 

পৃত ১৮৩--২৬ অব পরধ্্যন্ত যথাক্রমে প্রবল হ্ইয়। 
মগধে রাজত্ব করে। কাণৃবংশীয়্ শেত্ব রাজাকে 
পরাজিত ও শিহত করিয়া দক্ষিণাপথ হইতে অন্ধ বংশ 

মগধে রাজপাট সংস্থাপন পূর্বক সমগ্র জাধ্যাবর্তের 
একাধিপত্য লাভ করে। খীঃ পৃঃ ২৬ অন্ধ হইতে 



৭২ সব্যভাঁরত। (অষ্টম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা 

মহারাজ অশোকের বংশধরগণের প্রতাঁপ তাহারা হৃুর্য্যব্যশীম ছিলেন । তাহার! 

ও পরা ক্রম কাপক্রমে খর্ধ হইতে লাগিল । | সকলেই শৈব ছিলেন। তাহাদের নামা 

দশম পুরুষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া খীঃ পুঃ 
দ্বিতীয় শতাব্দীতে মৌর্যবংশ বিলুপ্ত হইল। 

মিত্র স্থেক্গ) বংশীয় নরপভিগণ তাহাদের 

স্থান অধিকার করিল ॥ চৌদ্দজন মিত্রবংশীয 

রাজ। খীস্টীয় দ্বিতীয় শতীব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব 
করেন। শ্বীষ্টীয় শতাব্দীর অব্যবহিত পুর্বর- 
তন ও পরধর্তী সময়ে নাগ, দত্ত, দেব, কান, 

কুনন্দ ও অন্যান্য রাজবংশ তারতের বিভিন্ন 

স্থানে রাজত্ব করিতেছিলেন। তীহার! 

সকনুলই বোৌদ্ধধর্ম্মে অনুরক্ ছিলেন বলিয়!, 

তাহাদের শামাঞ্কিত মুদ্র। দৃষ্টে প্রতীয়মান 

হইতেছে । খ্ীষ্তীয় অব্দের প্রথম ও দ্বিতীয় 
শতাব্দীতে নয় জন নাঁগবংণীয় রাজ রাজত্ব 

করেন। তাহাদের সময়ে কনোজে গুপ্- 

বংশীয় সম্াটগণের আধিপত্য সংস্থাপিত 
হয়। 

খীষ্টীয় অবের ১৪১ হইতে ৩১৯ অনব্ব 

পধ্যন্ত প্রায় সমগ্র আর্ধ্যাঁবর্ত চন্দ্রবংশীয় 

গপ্তপত্রাটদিগের পদনত থাকে । প্রিন্সেপ 

সাহেবের মতে তের জন গপ্তবংণীয় হিন্দু 

রাজ। আর্্যাবূর্তে রাজত্ব করেন । মতান্তরে 

৮ জন্ রাজার নাঁম নির্দিষ্ট হইনাঁছে। চন্দ্র 

(?) গুপ্ত, ঘটোঁৎকচ, চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্র গুপ্ত, 

চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয় বেক্রপ্তপ্ত), কুগার গুপ্ত 

(মহেন্দ্র গুপ্ত), স্বন্দ গুপ্ত, বুদ্ধ গুপ্ত (নরগুপ্ত) 

ডাক্তর হারনলি গুপ্তবংশীয় এই আট জনের 

নাম নির্দেশ করিয়াছেন । তাহার মতে 

*. উড়িয্য(ওর চন্দ্রবংশীয় ওুপ্তসততাটগণ 

স্পা শিশু 

৪৭৪ হইতে 

স্কিত শ্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা দৃষ্টে ইতিহাঁসবিৎ- 
গণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তাহাদের দ্বার! 

এই উভয়বিধ মুদ্রাই আর্ধ্যাবর্তে প্রথমতঃ 

প্রচলিত হয়। কান্যকুজের ন্যায় উজ্জয়িনী 
ও পাটলীপু্রে তাহাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত 

ছিল। সংস্কৃত পুরাণেও তাহাদিগকে মগ- 

ধের রাজ বলিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছে। 

মগধের সন্নিহিত বঙ্গদেশও তাঁহাদের শাসন 

দণ্ডের অধীন থাকাই সম্ভবপর *। দ্বিতীয় 

চন্ত্রগুপ্তের সাত্াজ্য মহারাজ অশোকের 

সাম্রাজ্য হইতে কোন ক্রমেই অল্লা়তন 

ছিল বলিয়া! বোধ হয় না। গুপগ্তবংশের 

অধঃপতনের পর তাঁহাদের সাম্রাজ্য নান। 

| বৌদ্ধ- 
ধর্দের উচ্ছেদ সাধন করিয়। হিন্দুধর্ম প্রতিভিত 

করেন বলিয়া বোধ হইতেছে। উড়িয্যার স্ুপ্রসিদ্ধ 

কেশরীবংশ তাহ।দের দ্বার।ই স্থাপিত হয়। কটকে 

বাবু রঙ্গল।ল বন্দ্যোপাধ্যায় যে তাত্রশাসন প্রাপ্ত 

হন, তাহা হইতে দেখা যায় “সোমকুলতিলজ ত্রিক- 

লিঙ্গ।ধিপতি মহারাজাঁধিরাজ” মহাভব গুপ্তের পুত্র 

মহ।নাজ মহাশিব গুপ্তের নামে জণমেজয়ের পুত্র 

মহারাজ ধজাতি কেশরী ম্বীয় রাজত্বের নবম বর্ষে 

ফিয়তপরিমাণ তুমি গল্পাপ।ণিভকে প্রদ/ন করেন। 

পীযুক্ত বাবু প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ সম্বলপুর হইতে, প্রাপ্ত 

যে ত।জ্রশ।সন প্রকাশিত করেন, তাহা হইতেও, দেখা 

যায় যে, শিবগুপ্তদেবের পুত্র মহাভব গুপ্তের নামে 

পুর্ধ্বোক্ত জনমেজয় দেব স্বীয় রাঁজত্বের বষ্ঠ বর্ষে কিছু 

ভূমি চারিগোত্রের চারিজন ব্রাক্ষণকে দান করেন। 

৫২৬ খীষ্টাব্ পধ্যন্ত ৫২ বৎসরক।ল 

৪৩৬ খ্বীষ্ট।্ৰ পথ্যন্ত সার্ধ চারিশত বৎসর অন্ধবংশ | মহারাজ যযাতি কেশরী উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন। 
প্রবল পরাক্রমের সহিত আব্াবর্ত শাসন করিয়। 

কনোজের গুপ্ত সআাটদিগের পদানত হয়। গুপ্ত 

সআ্াটগণ ৫০০ শ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আধ্যাবত্তের একাধি- 
পতি ছিলেন তাহার! হিন্দু হইলেও বৌদ্ধাদ্দিগকে 

উচ্ছেদ করা সঙ্গত মনে করেন নাই। 

এই সময়ে গুপ্তদিগের সাআজ্য উড়িষ্য পর্য্যস্ত বিস্তৃত 

থাঁকিলে ৩১৯ খীঃ গপ্তবংশের পতন কিরূপে সম্ভব 
হয়? কিস্তু তাআশাঁসনের প্রতিলিপিতে কান্যকুজের 

কোনও উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি না। এই গুপ্তগণ 

তাহা হইলে কোথায় রাজত্ব করিতেন ? 



জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭।) টাকার পুরাতন, কাহিনী । ৭৩ 

ভাগে বিভক্ত হয়। মহারাজ গ্রাগম চন্দ্র 1 ডি উনি ৭৮" ্বষ্টাবে কৌদ্ধদেবের নির্বাণ 

সুপ্তের রাজত্বের প্রথম বর্ষে (১৬৬খীঃ ) | লাভের ৪০* বৎসর পরে) সিংহাসনে আরো 

গ্ত-অব্ প্রচলিত হয় । গুপ্তগণের নামাঙ্কিত | হণ করিয়া যে অন্দ প্রচলিত করেন, তাহ! 

মুদ্রা দৃষ্টে বোধ হয় যেতাহারা বৌদ্ধধন্মাবলম্বী | শকাব্ধ নামে অদ্যাপি প্রচলিত আছে। 
শক (5০50120) বংশীয়, কাশ্মির ও কাবুলের: শ্রীহীয অষ্টম শতান্দী হইতে হিন্দুগণ এই 
সম্রাটগণের এবং সৌরাষ্ট্রের সত্রপ (39091) | অন্দ পাটনরাঁজ শালিবাহছন্জের নামে ব্যবহার 

রাজাঁদিগের পরে প্রাছুর্ভত হন। করিতে আরস্তভ করেন। কনিষ্ক (কেনা) 

খ্রীঃ পৃঃ ২৫০-১২০ জব্দ পর্য্যন্ত গ্রীকদিগের | হুষ্ক (হুয়ার্কি) ও বাস্ুদেবের নাম কাশ্মীরের 
সংস্থাপিত ব্যাঁকটিয়ানা রাজ্য, -আলেক- | ইতিহান রাজতরপ্গিণীতে উল্লিখিত আছে । 

জাগারের মৃত্যুর পর হইতে নানাঁভাগে ; বান্থদেব এই বংশের শেষ রাজা । 

বিভক্ত হইয়া, স্বীয় স্বাধীনতা অব্যাহত গ্রাঃ পুঃ প্রথম শতান্দ' ভইন্তে প্রীষ্টীর 

রাঁখিতে সমর্থ হয়। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র | অ.নব সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত ২৬ জন সুত্রপ 

স্বাধীন রাজ্যের ৪৪ জন নৃপতি ও রাজজ্্রর নাম | সোনাষ্ট্রে (গুজরাট ও কচ্ছ দেকলে) রাদত্ব 

এ পর্য্যস্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহার মধ্যে | করেন। তাহাদের নামাঞ্ষিত মুদ্রা দৃষ্টে 

কোন কোন রাজ্য আফগানিস্থান ও পাঞ্জাব | তাহাদিগকে অশোকের পরবন্তী ও 
পর্যন্ত আধিপত্য সংস্থাপন করে | ংণেব পূর্বববন্তাঁ নুপতি বলিয়া! বোঁপ হর | 
ফ্লানার পূর্ববভাগে বৌদ্ধধর্ম ও পাশ্চাত্য পালি- | ডাক্তার হান্রণলির মতে সংবতান্দ (৫ণশ্রীঃপৃঃ) 

ভাষা প্রচলিত হইয়াছিল । খ্রীঃ পৃঃ ১২০ অন্দে | ভাহাদিগের রাজত্বকালের আনস্ত হইচ্ছে 

অসভ্য শকজাতি মধ্য আসিয়া হইতে বহি- ; প্রবর্তিত হওর। সম্ভবপর । 
তি হইয়! ব্যাঁকটিয়ানার স্বানীনতা। ধ্বংশ | গুপ্তবংশের অঃপনের পর গুজরাটে 

করেন। সিশ্ধুনদ পর্য্যন্ত তাহাদের আধিপত্য | বন্লভীবংশ ৩৯১৯ গ্রীষ্টারান্দে বলভীপুরে অনি 
স্থাপিত হয়। শক্জাতীয় ক্যাঁড্ফাঁইছিছ ; পরাক্রীস্ত রাজ্য সংস্কাপিত করে। এই 

নাইছ! রাজ্যের গ্রীক অধিপতি ছান্দিয়াস্কে র বংশের স্থাপরিতা কনক সেন ও ধর সেন 

পরাজিত করিয়া নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা ! কনোজের গুপ্তসত্রটদিগের অধীনে গুজ- 

করেন। এই রাজবংশ, কাবুলে রাজধানী ; রাঁটের শাসন কর্তব্বে নিযুক্ত ছিলেন । বল্পভী 

'স্থাপন' করিয়া, কাসগর, ইয়ারকন্দ, কাবুল, | বংশীয় ১৯ জন নরপতি ৩১৯--৭৬৬ গ্রীষ্টী- 

কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও গুজারাট প্রভৃতি | রান্দ পধ্যন্ত রাজত্ব করেন। কাহারও মতে 

ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর প্রান্স্থিত দেশে, শ্রীঃ । তাহারা এগান পুরুষে ২৪০ বখ্সর রাজ্য 

পুঃ প্রথম শতাব্দী হইতে খীষ্টীয় অব্ধের দ্বিতীয় ; শাসন কফরেন। গুপ্তগতণর প্রবর্তিত অর্ধ 

শতাব্দী পর্য্যস্ত,শাসন করেন। তাহারা বৌদ্ধধন্ম বল্লভীগণ বাবহার করিহে খাকেন। এই 

অবলম্বন করিয়া সভ্যতার সোপানে আরুঢ় | বল্লভীবংশীয় ধর্ম্মশিলাদিত্যকে ৬৩৯ শ্রীষ্টী- 

হন। কনিষ্ক এই বংশের সর্ধ প্রধান নরপতি | ! ম্মীব্দে হিক্বাংশঙ দর্শন করেন। 

অশোকের পর আর কোন বৌদ্ধ সম্রাট উত্তর ভারতবর্ষের ইতিহাসে ৭৫০ খ্রীস্টী- 

এতাঁদৃশী প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই । ; খান হইতে ৯৫* গ্রীাবাব পর্যয% পুর্বে 

৯১৩ 

স্পিন 

স্পা পপ 
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লিখিত রাজবংশসমূহের ন্যায় প্রবল পরাঁ- 

ক্রমশালী কোনও রাজবংশ আধিপত্য স্থাপন 

করে নাই, কোনও প্রসিদ্ধ মন্দিরাঁদি নির্মিত 

হইয়া শিল্পশীস্তের উতৎকর্ষতাঁর পরিচয় দেয় 

নাই, সাহিত্য ও দর্শনবিজ্ঞানের আলো- 
চনার কোনও ভ্ভিশেষ চিহ্ব লক্ষিত হয় নাই, 
কপিল কালিদাসাঁদির ন্যায় কোনও প্রসিদ্ধ 
দার্শনিক বা কবি অভ্যুদিত হয় নাই। অশোক 
কি বিক্রমার্দিত্যের ন্যায় কোনও প্রসিদ্ধ 
বৃপতি জন্ম গ্রহণ করে নাই। এই ছুই শত 
বর্ষেন অন্ধতমসাচ্ছন্ন কালকে ভাঁব্তীয় ইতি- 
হাঁসের তমোধুগ বলিয়! নির্দেশ করা যাইতে 
পারে। *এই তমোযুগে বৌদ্ধধর্ম বিশেষ 
রূপে উৎ্পীড়িত ও উন্মুলিত হইয়া, ভাঁরত- 
বর্ষ হইতে তিব্বত ওচীন প্রভৃতি দেশে আশ্রয় 

গ্রহণ করে। বৌদ্ধধর্মের সর্ববপ্রধান শত্র 
স্মপ্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্ধ্য দক্ষিণাপথের অন্তর্গত 
মলবাঁর দেশে ৭৮৮ খ্রীস্রীয়াব্দে জন্ম গ্রহণ 
করেন। স্বকীয় অলৌকিক প্রতিভা ও 

বিদ্যাবত্তার বলে তিনি বৌদ্ধাচার্ধ্যদিগের 
মত যুক্তিতরককবলে খণ্ডন করিয়!, জনসমাঁজে 
বৌদ্ধধর্মের অসারতা ও হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রতিপাদিত করেন। তিনি অদম্য উৎ- 
সাঁহের সহিত বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে তুমুল 
সংগ্রাম উপস্থিত করিয়া, ভারতবর্ষ হইতে 
বৌদ্ধধর্মের মূল উৎপাঁটিত করেন। তিনি 
গ্রন্থাদি রচন! দ্বার! বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে যেরূপ 
ভুমুল আন্দৌলন উপস্থিত করেন, সেইরূপ 
হিন্দুধর্্মান্রাঁগী নূতন রাজন্যবর্গ বৌদ্ধদিগের 
প্রতি অত্যাচার ও বিচারের একশেষ 
প্রদর্শন করেন। এই সকল রাজবংশের 
মধ্যে আধ্যাবর্তের রাজপুতগণ সবিশেষ 
প্রসিদ্ধ। ৯৫০ ্রীষ্টীয়াৰ হইতে এই রাঁজ- 
পুত ন্রপপতিগণ লাহোর, কনোজ, উজ্জয্নিনী 

মব্যভারত | 

ূ 

(অষ্টম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা । 

ও গুজরাট প্রভৃতি আর্ধ্যাবর্তের অন্তর্গত 

নানাস্থানে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপিত 

করেন। উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্য ৫৪৪ 

খীষ্টীয়ান্দে করুরের যুদ্ধক্ষেত্রে যে শক- 
জাতিকে পরাজিত করিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রবল 
তরঙ্গের গতিরোধ করেন, কথিত আছে, 

এই রাঁজপুতগণ তীহাদেরই বংশধর। 

বিক্রমাদিত্যের শৌর্য্যবীর্য্যের নিকট পরা- 
জিত হইয়া, তাহারা! শান্তভাবে পশ্চিম 

ভারতের অনুর্বর মরুপ্রদেশীদিতে উপ- 

নিবিষ্ঠ হন। তীঁহারা সম্ভবতঃ পৈতৃক 

বৌদ্ধধন্্ম পরিত্যাগপুর্বক হিন্দুধর্ম, ও হিন্দু 
সভ্যক্তার মন্ন গ্রহণ করিয়া নব ধন্ম ও 

সভ্যতার যথোচিত বিস্তারে সবিশেষ যত্বপর 

হন। পুরাতন ধন পরিত্যাগের পর 

তাহারা তাহার বিরুদ্ধে নব ধর্মের প্রতিষ্ঠার্থ 
তুল সংগ্রাম করিয়। ধন্মব্রোহিতার পরিচয় 

দিবেন, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? হিন্দু 
ধর্মের নবীন অনুরাগে অনুপ্রাণিত হইয়া 
তাহার! যেখানেই বিজয়ীর বেশে উপস্থিত 
হইয়াছেন, সেইখাঁনেই বৌদ্ধ মন্দির ও 
ধর্মশালা ভূমিসা করিয়া তৎ্পরিবর্তে 

হিন্দু দেবমন্দির নির্াণ পুরঃসর হিন্দু দেব 
দেবী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । এই রাজপুত 

জাতির অভ্যুদয় হইতেই আধুনিক হিন্দ 
সমাজে ব্রান্মণজাতির একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত 

হইয়া, হিন্দুজাতির বর্তমান অধোগতির 
সত্রপাত হয়। সমাজের এক অঙ্গ 
প্রবল হওয়াতে অপর অঙ্গ ছুর্ধল ও 
নিস্তেজ হইয়া উঠে। 

পশ্চিম ইউরোপের সহিত উত্তর ভাঁর- 
তের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। রো 
সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর ইউরোপের 
তমোযুগে ফেঙ্ক, লশ্বার্ড ভেগাঁল, গথ, হুন 



জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭1) ঢাঁকাঁর পুরাঁতন কাহিনী । ৭৫ 

গ্রভৃতি অসভ্য জাঁতি উত্তর ইউরোপ হইতে 

বহির্শত হইয়া রোম সম্াজ্যের বিভিন্নভাগে 

স্ব স্ব আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। কালক্রমে 

তাহারা পৌত্বলিকতা পরিত্যাগপূর্ব্বক 
রোমের প্রবস্তিত খবীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়া 
সভ্যতার সোপানে আরোহণ করে এবং 

তন্বারা তত্তৎ দেশীয় জনগণের সহিত 

মিশ্রিত হইয়া পড়ে। মগধ সাম্রাজ্যের 

অধঃপতনের পর খীঃ পুঃ দ্বিতীয় ও প্রথম 

শতাব্দীতে ব্যাকটিয়ার গ্রীকগণ ভারতবর্ষে 
প্রবিষ্ট হইয়। উড়িষ্যা' পর্য্যন্ত আধিপত্য 

বিস্তারপুর্বক গ্রীক বিজ্ঞান ও সভ্যতা 
বিজিত দেশে প্রথমতঃ আনয়ন করে । তৎ- 

পর তুরেনিয়ান, সাইথিয়ান, কান্বোজিয়ান, 

শক ও হুন প্রভৃতি অসভ্য জাতি খ্বীষ্টীয় 
অবের পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যস্ত পশ্চিম ভাঁরতে 

প্রবিষ্ট হইয়া রাঁজ্য বিস্তার করিতে থাকে । 

এই সকল বিদেশীয় জাতি মগধের বৌদ্ধ 

ধর্ম গ্রহণ পূর্বক সভ্য হইয়া ভারতীয় অধি- 
বাসীগণের সহিত মিশিয়া যায়। কালক্রমে 

তাহাদের সহিত ভারতবাসীর পার্থক্য সম্পূর্ণ 

রূপে তিরোহিত হয়। তীহাঁদের বংশধন্ধ 

রাজপুতদ্িগের দ্বারাই হিন্দুধর্মের প্রাধান্য 
প্রতিষ্ঠিত "হয়৷ বর্তমান হিন্দু সমাজের 
স্ত্রপাঁত করে । ৫৪৪ খীঃ করুরের যুদ্ধে 

বিক্রমাদিত্য বৌদ্ধ শকজাতির রাঁজ্যবিস্তৃতি 

নিরুদ্ধ করেন এবং বৌদ্ধধর্মের প্রবল 
উচ্ছাঁদ হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়া 
হিন্দূধর্শের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। 

সম্রাট তৃতীয় ভেলেন্টিনিয়ানের সময়ে, ৪৫১ 
খীষ্টায়াকে,রোমসেনাঁনী ইটিয়াস ও থিওডোরিক 
সেলোনের যুদ্ধক্ষেত্রে হুনরাজ এট উ্লাকে 
পরাজিত করিয়া! অসভ্য হুনজাতির বিজয়িনী 

গতি সম্পূর্ণরূপে নিরোধপুর্বক ইউয়োপকে 

রক্ষা করেন। ৭৩২ খ্বীষ্ীয়াবে ফে.স্ক-নৃপতি 

বীরচুড়ামণি চার্লদ্ পোইটিয়ারসের শ্মপ্রসিদ্ধ। 
যুদ্ধক্ষেত্রে বিজরী মুসলমান সেনাপতি আঁব- 

ছুল রহমানকে পরাজিত ও নিহত করিয়া 

মুসলমান ধর্মের প্রবল উচ্ছাঁস হইতে খ্রীষ্টস় 
ধর্মীবলন্বী ইউরোপকে দ্বিরকাঁলের জন্য 

পরিত্রাণ করেন। খ্ীষ্টায় ষষ্ঠ শতাবীতে 
উজ্জয়িনীপত্তি বিক্রমাদিত্যের সময়ে ভারত- 

বর্ষে হিন্দুধন্্ম পুনরুজ্জীবিত হইয়া মৃতপ্রায় 

সংস্কত সাহিত্যের গৌরবান্বিত নব যুগের 
অবতারণা করে। খ্রীষ্টার় নন্বম শতাবতে 

সম্রাট নারলিমেনের সময়ে (৭৭০-৮১৪ খী£) 

ইউরোপে খ্বীষ্টীয় ধর্মের সঙ্গে সঙ্ষে শিল্প ও 
সাহিত্যের সবিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। 

মহারাজা বিক্রমাঁদিত্যের সভা মহাকবি 

কালিদাসাদি নব রত্বের দ্বারা ষেমন অলঙ্কৃত 

হইয়াছিল, সেইরূপ সম্রাট চালসের 
(01/97007081) সভায় এলকুইন প্রভৃতি 

প্রসিদ্ধ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বর্তমান ছিলেন । 

মগধের সআট অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ 

করিয়া তাহ ভারতীয় জাতীয় ধর্মে পরিণত 

করেন, জত্রাট কনষ্টেপ্টাইন শ্বীপ্টীয়ধর্মম 

অবলম্বন করিয়। ইউরোপে খ্বীষ্টীয় ধর্মের 

সর্ধতোমুখী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। 

ভারতের বৌদ্ধধর্ম বৈষম্যবাদ ও জাতি 

তেদের উচ্ছেদ সাধন করিয়া ধনী ও দরিদ্র, 

্রাঙ্মণ ও শুদ্র, পণ্ডিত ও মূর্খ, দেশীয় ও 

বিদেশীয় সকলের মধ্যে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাঁৰ 

ও সার্ধভৌমিক প্রেম প্রতিষ্ঠিত করে। 

ইউরোপে খীষ্টীয়ধন্দ জাতিমর্য্যাদা নির্বি- 
শেষে সকলশ্রেণীর লোকের মধ্যে মধুর 

ভ্রাতৃভাৰ সংস্থাপিত করিয় সাখ্যবাদের মূল 

মন্ত্রে নকলকে দীক্ষিত করে। খাঈীয়ধর্মেব 

সাস্যবাদে দীগ্িত ইউরোপ একতা 



ণঙ 

শপ শপ 

| মাহাল্মো বিজয়ী মুদবমান জাতির র্ 

ও আগ্রতিহত গন্তি সম্পূর্ণৰপে নিরোধ 

করিয়া বর্তমান উন্নতি ও সভাতার সুত্র 

পাত করে। বৌদ্ধধর্ম ও সাম্যবাদকে 

পদ দলিত করিয়া হিন্দুধর্ম জাতিভেদ ও 
বৈষম্যবাদের গ্রাধান্য প্রতিষ্টিত করে। হিন্দু 

ধর্মের বৈষম্যবাদে জঙ্জরিত ও প্রপীড়িত 

হইয়৷ একতার অভাঁবে ভাবতবর্ষ বিজয়ী মুসল, 

মানজাতির ঠুঁ্র্ষ প্রতভাপের নিকট মস্তক 

অবনত করে এবং স্বাধীনতা! হারাইয। চির 

দানত্ের দুশ্ছেদ্য লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে 

কাণ্য হয়। সাঁম্যবাদের মহামন্্র বিস্বৃত 

হইয়া! ভরতবর্ষ জাতীয় অধোঁগতির চরম- 

সীমায় উপনীত হয়। ১১৯৩ খীঃ হিন্দুজাতির 
স্বাধীনতা অন্তহিত হইন্পা বিদেণীয মুসলমান 

জাতির প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়। 

মে সময়ে রাজপুত সামস্তগণ পশ্চিমভারতে 

অভ্যুদিত হইয়া বৌদ্ধধন্্রকে উনূলিত করিয়া 

হিন্দুপর্থের প্রাধান্য প্রতিষ্িত করেন, সেই 

সনয় হইতে ভারতবর্ষে মধ্যযুগ আরম্ভ হয়? 

এই যুগের আরস্ত হইতেই ভারতবর্ষের নান। 

স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বংশ কর্তৃক বিভিন্ন রাজ্য 

সংস্থপিত হয়। ইহাদের মধ্যে কাবুল ও 

পাগবের পালোপাধিক হিন্দুরাঁজগণ, কার্খী, 

রের উত্পলবংশ, কাঙ্গরার মহারাঁজবংশ 

আজদীর ও দিল্লীর চৌহান ও উমার বংশ, 
মালবের প্রথরবংশ,নিবারের শিশো দয়! (গেহ- 

লোট ) বংশ, অধর ও গোয়াপিয়ারের কচবহ 

বশ, ব্রিপুৰীর কুলাচারী চেপি পণ্ণ, কনে। 

নব্যভারত | (অষ্টম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা । 

জের গহড়গড় ্রাঠোর বংশ, মহোবাদ পরি- 

হর ও চাণ্ডেল বংশ, ঘঙ্গ ও বিহারের 

পাঁলবংশ এবং বাঙ্গলার মেনবংশ সবিশেষ 

প্রসিদ্ধ । ইহাদের রাজ্য, প্রতাপ ও পরাক্রম, 

পরস্পরের "গ্রতিদ্বন্দিতায় বহুদূর পর্য্যস্ত 
বিস্তৃত হইতে পারে নাই। এই সকল 

রাজবংশের মধ্যে একতার সম্পূর্ণ অভাব 

ও পরম্পরেন ঘোরতর ঈর্ষ| বিদ্বেষ বিরাজিত 

ছিল। ' ইহার! স্বদেশের কল্যাণের নিমিত্ত 

স্ব স্ব কুদ্রতর স্বার্থ ও পরস্পর বিদ্বেষ পরি- 

ত্যাগপুর্বক সমবেতভাবে একতাঁর মহা 

মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়ী কার্ধ্য করিতে 

পারিলে, ভারতবর্ষে মুসলমানজাতির প্রভৃতা 

কোন কালেও সংস্থাপিত হইতে পাঁরিত কি 

না, সন্দেহ স্থল। 

কনোজের গুপ্তসঞ্রাটদিগের অধঃপতন 

ও গৌড়ের পাঁলবংশীয় রাজন্যবর্গের অভ্যু 

র 

পাশা শিপাস্ীপেশশীিশি শী পিস্পীসী শী শশা ্াাাশশীশ্াাাশীশিপাশীশ পাশপাশি 

দয়ের মধ্যভাগে বাঙগগলায় কাহার! কি ভাবে 

রাজত্ব করেন, অতীত সাক্ষী ইতিহাস 

আজ পর্যন্তও তাহা নির্দেশ করিতে 

পারে মাই। মধ্যযুগে যে সমস্ত রাঁজ- 

বংশ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রাধান্য 

লাভ করেন, তন্মধ্যে পালবংশের সহিত দূর- 
তর ভাবে এবং "সেনবংশের সহিত সাক্ষাৎ 

সম্পর্কে ঢাকার ইতিহাস সংস্থষ্ট রহিয়াছে 

বিধায়, সংক্ষেপে তাহাদের বিবরণ পরবর্তী 
প্রস্তাবে ক্রমে ব্রমে বিবৃত করিব । 

শ্রীতৈলোক্যনাখ ভষ্টীচার্ধ্য । 

সপ (0 



চৈতনাচরিত ও চৈতন্য ধর্ম । (৩৫শ) 
শান্তিপুরে। 

বেলা অবসান ভইয়াছে। শচীমন্দিরে 

ভক্তগণ সমবেত। শচীদেবী ভূপতিতা, সংজ্ঞা- 

হীন । আজ বার দিন নিমাই সন্ন্যাসে 

গিয়াছেন, শচী দেবীর এই বার দ্বিন উপ- 

বাস। গভীর পুত্রশোকে শচীর মস্তিষ্ক 

বিকৃত হইয়াছে, তিনি জাগ্রত স্বপ্ন দেখিতে- 

ছেন। রামকৃ্চকে অক্রুর মথুরার হরণ 

করিয়া লইয়া গিয়াছে, শচীদেবী যশোদার 
ভাবে বিষ্বলা, এক একবার চক্ষুরুত্ীলন 

করিয়া যাহাকে দেখিতেছেন, তাহাকেই 

জিক্ঞাপ। করিতেছেন, “হ্যাগো। তোমরা কি 

মথুরাবাসী? আমার রামরুষ্চ কেমন আছেন- 

জাঁন?” এমন সময়ে নিত্যানন্দ আপিয়। 

জড়তা দুর হইল এবং অল্পে অল্পে জ্ঞান লাত 
করিয়া নিত্যানন্দকে ক্িনিতে পারিলেন। 

অবিরল ধারায় নয়ন ও ব্বক্ষ€স্থল ভাসিয়। 

যাইতে লাগিল তিনি নিত্যানন্দের হাত 

ধরিয়া নীরবে কাদিতে লাগিলেন । নিত্যা- 
নন্দ শচীর দ্বাদশ উপবাঁসের কথা শুনিয়! 

বলিলেন “মা ! আমি কি রানি যে তোমাকে 

প্রবোধ দিব; তুমি কি শ্রীকৃষ্ণের “রহস্য 
বুঝিতেছো নাগ তোমার পুত্র অলোক- 

সামান্ত ; কে তাহার মহিমা জানিতে পারে? 

তিনি যখন তোমার বুকে হাত দ্রিয়। বারবার 

বলিয়াছেন যে, এহিক পারমার্থিকের তোমাৰ 

যত ভার, সকলই তাহার, তখন তাহার উপর 
টি 

উপনীত হইলেন। তাহাকে দেখিয়াই | স্পূর্ণবূপে নির্ভর করিয়া থাকা কি তাল 

তক্তগণ উচচৈঃস্বরে কাঁদিয়া! উঠিলেন ; শচী- : নয? যাহাতে তোমার ভাল হইবে, নিশ্চয়ই 

দেবী একবার চাহিয়! দেখিয়। বলিয়া উঠি ; তিনি সাহা করিবেন। শৌক সম্বরণ 
লেন “তুমি কি অক্রুর এলে? এ শুন গোষ্ট | করিয়া ্ানাহ্িক করত শ্রীকুষ্ণের ভোগের 
মাঝে সিঙ্গ। বেণু বাঁজিতেছে ; আমি বলিয়া | আয়োজন কর; ইঠদেব উপবাসী থাকিলে 

পাঠাইতেছি, আমার রামকুষ্চ যেন গহনবনে : প্রত্যবাম হয়।, 
চলিয়া যাঁন, তাহলে তো অক্রুর, তুমি] শচীদেবী নিত্যানন্দের কথায় আশ্বন্ত 

তাদ্দের ধরিতে পারিবে না নিত্যানন্দ ; ইয়। স্বীনাদি করিয়া পাক করিলেন; 

দেখিলেন, শচী গ্রলাপ বকিতেছেন। আর ; এবং ভক্তদিগকে আহার করাইয়া নিজে 

কিছু না বলিয়া উচ্চরবে বলিয়। উঠিলেন, | কিছু ভোজন করিলেন এবং পর দিন শাস্তি- 

“গৌর, আপনাকে দেখিবার জন্য, শান্তি, ; পুরে পুত্র দর্শনে যাইবার জন্ত আয়োজন 

পুরে অদ্বৈত ভবনে অপেক্ষা করিতেছেন । 1 করিতে লাগিলেন। এদিকে নিত্যানন্দের 

আপনাদের লইয়! যাঁইবাঁর জন্য আমাঁকে মুখে গৌরের ফুলিয়া গমন বৃত্তান্ত শুনিয়া 
পাঠাইয়া দিয়াছেন।” ভক্তগণ শুনিয়! । তাহাকে দেখিবার জন্ত নবদ্বীপের স্ত্রীবালক 

বিষাদ পরিত্যাগ করিলেন, আনন্দ উত্নাঁহে 

গ্রফু্ হইলেন। কথা শচীর কাঁণে প্রবেশ 

কবিধা অমৃন্ দিঞ্চন করিঙা। সত্তিদপ 

বৃদ্ধ সকলেই সাঁজিল। অভি প্রতাষ হইতে 
যাত্রী্দল দলে দলে চলিতে লাগিল । খেয়া- 

বাটে লোকে লোকাশশ্য। .গেণ'সী পার 
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করিয়া উঠিতে পারিতেছে না; কেহ বা 
নৌকায়, কেহ বা ভেলায়, কেহ কেহ ঘট 
বুকে দিয়া এবং কেহ বা সস্তরণ করিয়া 

নদী পাঁর হইয়া ফুলিয়। অভিমুখে চলিয়াছে । 

শীস্তিপুর, ফুলিয়া, নবদ্বীপ তখন এক পারে; 
স্থতরাং বর্তমান গড়ে নদী পারের কথাই 
লিখিত হুইয়াছে। যাহা হউক, যাত্রীদল 
ফুলিয়া নগরে যাইয়া! অপরূপ সন্্যাসী দেখিয়া 
কৃতার্থ হইল। €%গীরচন্তর আগস্তকদিগকে 

যথাযোগ্য মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া বিদায় দিয় 

শান্তিপুরে চলিয়। গেলেন ; কিন্তু জনতার 

. হাত *এড়াইতে পারিলেন না। যাত্রীদলও 

তাহার পশ্চৎ পশ্চাঁৎ শাস্তিপুরে চলিল। 

চৈতন্তচরিতামূতে ফুলিয়া গমনের কোন 

উল্লেখ নাই । টৈতন্যভাগবতে যদিও 

উহ উল্লিখিত হইয়াছে বটে, কিস্ত কি 

উদ্দেম্তটে তথায় গমন করিয়াছিলেন ও 

কোথায়ই ব! আবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহার 

বোন বিশেষ বৃত্তান্ত দেখ! যায় না। “ভক্ত 

ভরিদাসের আশ্রমে যাই” বলিয়। গৌর তথায় 

গিয়াছিলেন ; ইহার পরে শান্তিপুবে অব- 
স্থিতি সময়ে হরিদাসের উপস্থিতি দেখা 

যায়। মনে হয়, হরিদাসের সহিত সাক্ষাৎ 

করিয়া তাহাকে শান্তিপুরে লইয়। যাওয়াই 

গৌরের ফুলিয়। যাওয়ার উদ্দেশ্ত ছিল। 

নবীন সন্যাসী শ্রীপাদ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য 

মুকুন্দ হরিদাসের সহিত অদ্বৈত ভবনে 
উপনীত হইলে, আচার্য বিস্ময়ে আনন্দে 

পরিপ্লুত হইয়া তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন 

করিলেন। পুর্ব হইতেই তীহার আগ- 
মনের কথা৷ নগরে রাষ্ট্র হইয়াছিল। তিনি 
আসিতে না আসিতে অদ্বৈত মন্দির লোকে 

পূর্ণ হইয়া গেল। সফলের মুখেই আনন্দ 

গৃহে মহা মহোৎসব আরম্ভ হইল। অদ্বৈতা- 

চার্যের শিশুপুত্র অদ্যুতানন্দ দিগম্বর হইয়! 
ধুলিধুসরিত অঙ্গে খেলা করিতেছিল। 
সন্ত্যাীকে দেখিয়। সাষ্টাঙ্গে দণ্ড করিলে 

গৌবচন্ত্র শিশুকে কোলে করিয়া! লইয়া 
মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন “কেমন অচ্যুত! 

অদ্বৈত আচার্ধ্য আমার পিতা, তুমি 

আমার ভাই; এস ভাই আমরা ভাই ভাই 
খেল করি” কথিত জাছে, বালক অদ্যু- 

তানন্দ উত্তর করিয়াছিলেন, হী দৈবযোগে 

তুমি কখন কখন জীবের সখা হও বটে, 
কিন্তু সর্বদাই তুমি সকলের পিতা । এমন 
সময় নবদ্বীপের ভক্তগণ সঙ্গে নিত্যানন্দ অগ্রে 

দোলায় চড়াঁইয়া শচীদেবীকে লইয়া উপনীত 

হইলেন। চরিতামৃতের মতে আচার্য্-রদ্ 

ইহাদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। 
নিত্যানন্দ গৌরের সঙ্গে ছিলেন । যাঁভা' 

হউক, জননীকে দেখিয়া গৌরচন্দ্র সাগ্রাঙ্গ 
দণ্ডব হইলেন। শচী পুত্রকে কোলে 

লইয়া পত্রের সুণ্ডিত মন্তক ও সন্যাসীর 

বেশ দেখিয়া কাদিয় ব্যাকুল হইলেন । 
পুনঃ পুনঃ মুখ চুম্বন করিতে ও অঙ্গে ভাত 

বুলাইতে লাগিলেন । শচী কাদিতে কীদিতে 

বলিলেন “বাঁবা নিমাই ! সন্্যাসী হয়েছিস্ 
হয়েছিস্১ কিন্তু দেখিস্, বিশ্বর্ূপের মত 

আমাকে যেন ফেলে পালাস্ নে ।” বিশ্বস্তরও 

জননীর ব্যাকুলতা৷ দেখিয়া বিহ্বল হইয়া- 
ছিণেন। তিনি বলিলেন, “মা! এই 

শরীর দেহ মন সকলই তোমার, আমি জন্ম . 

জন্মীস্তরে তোমাৰ মত মায়ের খণ পরি- 

শোধ করিতে পারিব না। সহসা সন্ন্যাস 

করিয়াছি বলিয়া! তোমার প্রতি কখনই 
উদানীন হইতে পারিব নাঁ। তুমি যে 

ও উৎসাহের চিহ। আজ হইতে অদ্বৈত : আক্ঞা করিৰে ও যেখানে থাকিন্তে বলিৰে, 
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তাহাই করিব।” শচীদেবী আশ্বস্তচিত্তে 

অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলে শ্রীগৌরাঙ্গ নব- 

দ্বীপের বন্ধুদিগকে একে একে আলিঙ্গন 

করিয়! কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন । সকলেই 

মহানন্দে মত্ত হইয়া পূর্বের বিরহ ছুঃখ 
ভুলিয়া গেলেন। অদ্বৈতাঁচার্ধ্য সকলকে 
যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়! প্রত্যেকের জন্য 

স্বতন্ত্র বাঁসস্থান ও পরিচাঁরক নিযুক্ত করিয়। 

দিলেন। অদ্বৈত গৃহে মহাঁমভোতসব আরম্ত 
হইল। ষণাসময়ে নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জন 

প্রস্তুত হইলে গৌরচন্দ্র সবান্ধবে 'ভোজন 
করিতে ব্সিলেন। স্বয়ং অদ্বৈত পরিবেশন 

করিতে লাগিলেন। আচার্য্য পত্বী সীতা 

দেবী আজ মনের উল্লাসে কতই পাক করি- 

ঘছেন। চৈ মরিচের ঝালে সুক্তা, নাঁন। 

বিধ শাক, বার্তীকু যোগে কোমল নিম্বপত্র 

ভাঁজ, মোচার ঘণ্ট, বড় অস্ত্র, মধুরা্ন 

প্রভৃতি আর ছয় প্রকারের অয্ন, মুগের 

দাইল, নাঁনাপ্রকাঁর বড়া, ক্ষীরপুলি, 

নাঁরিকেলপুলি পিষ্টকাঁদি সম্বত পায়সান্ন, 

ঘনাবর্ত ছুপ্ধ, চাঁপা কলা, নারিকেল শস্য, 

ছাঁনা, শর্করা যোগে সুমিষ্ট পিষ্টক, স্থুবাসিত 

সুল্ম আতপের সন্বতানন প্রভৃতি আহারের 

নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তত হইয়াছে । এক এক 

জনের অন্নস্তপের চারিদিকে পঞ্চাশ পঞ্চাশ 

ব্যঞ্জনপূর্ণ দোনা সঙজ্জিত। চৈতন্য প্রভু 

ভোজন করিবেন কি, অন্নব্যঞ্জনের পারিপাট্য 

দেখিয়! প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, 
এবং অদ্বৈতাচার্ধ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 

«কোথায় বসিব? এত ভাত তরকারী 

থাইতে পারিব না।”অদ্বৈত বলিলেন, “খেতে 
না পার, পাতে পড়িয়া থাকিবে” চৈতন্য 
বলিলেন, “সন্ন্যাপীর পাতে উচ্ছিষ্ট রাখ! 

কর্তব্য নয়।৮ আচাধ্য পরিহাস করিয়। 

চৈতন্মুচরিত ও চৈতন্য ধর্ম । (৩৫শ) 
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বলিলেন, “তোমার সন্গযাসের ভারিভুরি 

আমি সব জানি, আর গোলে কাজ নেই, 
এখন খেতে বসো |” এই বলিয়া গৌরের 
হাত ধরিয়! নির্দিষ্ট আসনে বসাইয়া দিলেন । 

নিত্যানন্দ বলিয়া উঠিলেন, “পাঁচ পাঁচটা 
উপবাস করে আছি, আঙ্জ দেখছি এই কয়টা! 

ভষ্টত পেটই ভরিবে না।৮ অদ্বৈত বলি- 

লেন, “বেশ তো সন্ধ্যাসী দেখছি, সন্্যাসীর 

ধর্ম, যে যাহা দেয়, সন্তষ্ঠ চিভে তাহাই 

লইতে হয়। অসন্থষ্ট হইলে ধর্ম ভ্রষ্ট হয়। 

মামি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, যে মুষ্টিকান দ্দিয়াছি, 
তাঁতেই সন্তু হও, লোভ করো! ন1।” নিতাই 

কৃত্রিম কোঁপভরে বলিলেন, “নিমন্ত্রণ করিতে 

গিষেছিলে কেন? যত চাইব, তত দিতে 

হবে ।৮ 

অদ্বৈত বলিলেন, “এটা কোথাকার 
ভর্ট অবধূত । এমনি করে দরিদ্র গৃহস্থকে 

আনাতিন কর্্তে সন্যাসী হয়েছে! না কি? 

যা পেয়েছো,.তাতেই সন্তষ্ট হও। আমার 

ঘরে আর ভাত নেই ।» 

এইরূপে হাস্য কৌতুকে ভোজন চলিতে 
লাগিল। শ্রীচৈতন্য এক এক ব্যগ্রনের 

অর্ধেক অর্ধেক খাইয়! রাখিতে লাগিলেন; 
অদ্বৈত পুঅরায় তাহা পুরণ করিয়া দিতে 
লাগিলেন । গৌর বলিলেন, “আর খেতে 

পারি না।”৮ অদৈত উত্তর করিলেন, “তা 

হবে না, আগে যাহ দিয়াছি, তা সব খেতে 

হবে, এক্ষণে যাহা দিচ্চি তাহার অর্ধেক 

খাঁইবে, অর্ধেক রাঁখিবে" । নিতাই বলিলেন, 
«আজ যখন পেটই ভরিল না, তখন তোর 

ভাঁত তুই নে” এই বলিয়া একমুষ্টি উচ্ছিষ্টান্ন 
লইয়া আচাধ্যের গায়ে ছড়াইয়া দিলেন। 

অদ্বৈত ভাত গাঁয়ে লইয়া নাঁচিতে আরম্ত 

কবিলেন এবং বলিলেন, প্চঙ্গুটার এটু গায়ে 
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করে, আজ পকিত্র হলেম, হারে নিতাই গায়ে 
এটু দিয়ে আমার জাতকুল নাশ করিলি।” 

নিতাই বলিলেন, “কৃষ্ণের প্রসাঁদকে তুমি 
এটু বলে অপরাধ করলে, একশত সন্ন্যাসী 

ভোজন না করালে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত 

নাই |, অদ্বৈত কৃদ্ত্রম ক্রোধ ভরে বলিলেন, 

“যা ! যা! তোর মত সন্যাসীতে আমার কাজ 

নাই, সন্ন্যাসী গুলাই তে আমার স্বৃতিধর্্ম 

নাশ করিল।”» ভোজন সমাধাস্তে সকলে 

বিশ্রাম করিলেন। অদ্বৈত মাল্য চন্দন 

লইয়া “মহাপ্রভুর যোগ করিতে উপস্থিত 

হই গৌর বলিলেন, “আমাকে অনেক 

নাচাইলে, আর কাঁজ নাই, এক্ষণে ভোঁজন 
করগে ।” 

সন্ধ্যা, সমাগত হইলে অদ্বৈতাচার্য্যের 

বাহির প্রাঙ্গণে সংকীর্তন আরম্ভ হুইল। 

শান্তিপুরের লোক নূতন সন্র্যাসীকে দেখি- 
বার জন্য দলে দলে আসিতে লাগিল। 

ক্ষণকালে প্রাঙ্গন গৃহ লোকে পুর্ণ হইয়! 
গেল। গৌরের অপরূপ লাবণ্য মুখ্ডিত 
মন্তক, পরিধেয় অরুণ বর্ণের কৌপীন 

বহির্বাস, গলায় হরিনামের মালা, সর্ববাঙ্ 

চন্দন মাল্যে স্থশোভিত দেখিয়। সকলে মুক্ধ 

হইয়া! গেল। প্রথমে অদ্বৈতাচার্য্য গাইতে 

ও নাচিজে আরম্ভ করিলেন। তাহার 

স্বেদ, গ্ুলক” অশ্রু, কম্প, আনন্দ, উত্সাহ ও 

মত্রতার় ঢোকে প্রেম বিহ্বলে কাদিতে 

লাগিল। তিনি এই পদ গাইতে লাগি- 

লেন £-- ৃ 

“কি কহিব রে আজ কি আনন্দ ওর, 
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর 1” 

ক্রমে গৌর নিতাই যোগ দিলে মুকুন্দ 

দভ্ভ এই পদ. গাইতে লাগিলেন :-- 

মব্যভাঁরত। 
ও শি ৯ এ পপ ০৯ পপ পাপা পাশ সম পা? 

(অষ্টম খণ্ড, দ্বিতীয় ম 
শট সি সিন পলিসি পিপিন পা 

খ্যা। 
পেস 

“হাহা প্রাণপ্রিয় সথি ! কিনা হেল মোরে 

কান্গুপ্রেম বিষে মোর তন্ধুমন জরে । 

রাত্রিদিন পোড়ে মন সায়াস্থ্য না পাঁউ ; 

ধাহা গেলে কান পাঁড তাহ। উড়ি যাঁউ।” 

ক্রমে গৌরের ভাবাবেগ উথলিয়া উঠিল, 
এবং “বোল বোল” বলিয়া! এক প্রহর কাল 

উদ্দণ্ড নৃত্য করিলেন। অত্যন্ত পরিশ্রম 

দেখিয়া! ভক্তগণ কীর্তন থামাইয়া তাহার 

স্থঞষা করিতে লাগিলেন । গৌরচন্ত্র যখন 
ভাবাবেশে সংকীর্তন মাঝে আছাড় খাইতে 

লাগিলেন,তখন শচী দেবী ইষ্ট দেবতাকে সন্বে। 

ধন করিম! বলিতে লাগিলেন, “দেব নারায়ণ! 

আমি বাল্যকাল হইতে তোমার সেবা করিয়! 
'আদিতেছি, এখন এই আশীর্বাদ চাই, যেন 

নিমাই পড়িলে তার মঙ্গে ব্যাথা! না লাগে।” 

পর দিন প্রাঁতঃকাঁলে শচী দেবী আাঁ- 

ধা্যকে বলিলেন যে, আমি আর নিমাইয়ের 

দেখা কোথায় পাঁইব, যে কয় দ্রিন এখানে 

থাকেন, আমি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাঁওয়া- 

ইতে চাই । আগচার্ধ্য শচীর কথার মন্ম 

বুঝিন। শ্াহাতেই সম্মত হইলেন, সেই দিন 

হইতে দেবী শচী স্বহস্তে পাঁক করিয়া বৈষ্ণব 

গণের সহিত পুত্রকে ভোজন করাইন্ডে 

লাগিলেন । প্রার্তে বন্ধুদিগের সহিত প্রেমা, 

ূ লাঁপ, মধ্যাহ্নে সকলে একত্র ভোজন এবং 

স্বায়তে বহুজনতাঁর মধ্যে নৃত্য কীর্তনে 
গৌরের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। 
শচী মাতার শ্নেছে, অদ্বৈতের যত্র 'ও -অন্ু- 

রোধে এবং ধন্মবন্ধথদিগের প্রেমের খাতিরে 

এক ছুই করিয়া ক্রমে দশ দিন অতিবাহিত 

হইয়া গেল। গৌরের মন চঞ্চল হহয়! 
উঠিল এবং কর্তব্যের ক্রটি হইলে যেমন বিষে- 

কের তাড়নায় আত্মপগ্লানি হয়, তেমনি তিনি 

ূ 
| 
| 



জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭)  চৈতন্যচরিত ও চৈতন্য বর | (৩৫শ) ৮১ 
সস পীস্প পাপা পি পপি পিপি ০ পাপী 

অশান্তি অন্কতব করিতে লাগিলেন । ] বি লা শী দেবী অবিরদ, অশ্রু ফে নিতে 

একাদশ দ্রিনের প্রাতঃকালে গৌরচন্্র ৰ লাগিলেন । 

সমবেত আত্মীয় ও মাতৃ সন্িপানে বলিতে গৌরচন্ত্র বৃদ্ধিমতী মাঁতাঁর সাঁরগঞ্ড 
লাগিলেন, “ম। ! তোমার মত মা আমি ঘেন | কথা শুনিঘা মনে মনে তাহার ভূন্বসী এ্রসংশ। 

জন্ম জন্মান্তরে গাই, তোমার প্রেমে আমি : করিধা প্রকাশ্যে কহিলেন, “মা ! তবে এখন 

চিনবদ্ধ। প্রাণের বন্ধুগণ! তোমবা | ূ বিদয় দিন্, সময়ান্তে আঞ্ম(র দেখ! হইবে ।” 

আসার চিরসঙ্গী, প্রাণ ছাড়া যায়, তবু । অদ্বৈত প্রভ্থতিকে সঙ্গোপন কন্িপ্া বলিলেন, 

তোমাদের ছাড়া যায়না । আমি যদিও “বস্থগণ ! ভবে এখন বিদায় হই, ভে মর! 

গভসা সন্ন্যাস করিয়াছি, কিন্তু ভা বলে কি | স্বন্ব গ্রহ্থে গমন করিরাঁ হরি সংকীর্ভন 
তোমাদের ছাঁড়িতে পারি? এই দেখ, | কর গে) আমার সঙ্গে পুনরায় দেখ। হইনে। 

নীলাচল চন্্র দেখিতে যাইতেছিলাম, তভোমা- । কগন আমি গঞ্গা্সানে আসিব, কন থ| 
দের ন্লেহই আমাঁকে নিবন্ভিত করিয়া এখানে | তোমরা নীল।দ্রি যাইবে ।” 

আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে 1 কিন্ত দেখনা । ভক্তপণের মধ্যে জনিদাঁস কাঁদিতে 

করিয়া আন্মীন্ স্বজন লইরা নিজ জন্মস্থান ূ ক[দিতে বলিষ্। উঠিলেন, “ভুমি ভো নীল| 
গাঁকিলে কি সন্যাসীর পধন্ম নষ্ট হয় না? ূ চলে যাইবে? আমার গতি কি হইবে? 

ণ 

ূ 

ৰ 
ৰ 
ৃ 

লোকে এই সব কথা বলে কি নিন্দা কুৎস। 
এটাইতে ক্রটি করিবে? তোরা প্রাথের 
বগ্গ, যাহাতে দই (দিক্ বজায় থকে, ভা । সচিব?” 
কন।% চৈভনা দেব উত্তপন কর্রিলেন, ঠিরি 

কেহ কোন কী না বলিতে শচী দেবী দাস। আপ কেদে। ন]। তোমার করনে 

পৈধ্য সহকারে বণিয়া উঠিলেন, পবাপ | আমি বড় বকুল হঈ। আমি ভোমাও 
ননাই । ভুই বাদ ঘরে থাকিস্, ভবেই আমাণ 
সৃখ। িপ্ক তোর স্যাস পন্মের হানি 

ইলে ও নিন্দা রটিলে আগার কষ্টের পরিসীন| 

থ।কিবে না। নাপ রে, যাহাতে তোর সংবাদ 

মাঝে মাঝে পাই ও কখন কখন সাক্ষাৎ 

পাই, এমন কোন স্থানে থাকিলে সকল দিক্ | ঘেন, “তোমার যখন যাইবার ইচ্ছ। 

রক্গ। হয়। নীলাচলে যাবি মনে করেছিস্, হইয়।ছে, কাহার সাধ প্রন্তিনিবৃত্ত করিবে ? 

সেই বেশ যায়গা । লোক যাতায়াতে | কিন্ত সমর অতি ডুঘট; রাজা রাঁজায় 

সংবাদ পাইব, অথবা শ্রীবাসাঁদিও মাঝে | যদ্দ হইতেছে; পগে দস্যুগণ ফিরিতেছে 
মাঝে বাইতে পারিবেন, কিম্বা গঙ্গা সান ; অরাজকতা! উপস্থিত। €ঞ জন্য বণি, 

উপলক্ষে তুইও কখন কখন আপির! দেখা 

দিয়ে যেতে পার্বি। আমি বণি, সেই | ফন, মে পর্ধান্ত এখানে খিকল ক৭ 

খানেই “ভাব খাস নিদিষ্ট হউক | এই ল।কি? 
১৩ 

। আমার হো নীলাচল চক্র দশনের অধিকার 

। নাই । তে।মাপ বিলে আসি কিজলপে 

ড্গ জগন্নাথের নিকট প্রার্থনা করিস 

তোমাকে নীলাচলে লইয়া মাইব |% 
অদ্বৈতাচাধ্য জ্রীটচৈভন্যকে অভীন্সিত 

পিষয় হইছে প্রচিনিরন্ত করিয়া আরও 

কিছুদিন নাখিণার উদ্দেশ্যে বলিতে ল।গি- 

সপে পপ পাস পিপপপ পাপা পাপ শা পাশপাশি পিসী শি শপ 

৮ পাস (ঘ পর্যন্ত এই উতৎ্দভট; টিন না 



৮হ 

.“তাঁথাপিও হইয়াছে দুর্ঘট সমর ; 
সে রাজ্যে এখন কেহ পথ নাহি গায়। 

ছুই রাঁজে হইয়।ছে অত্যন্ত বিবাদ ; 
মহ। দন্থ্য স্থানে স্থানে পরম প্রমাদ । 

যাঁবৎ উতৎপাঁত নাহি উপশম হয়; 

তাবৎ বিআম ক্ষ যদি চিত্তে লয়।” 

চৈ? ভাঃ। 

পাঠক মহাশয়! জানেন এই সময়ে 

গৌড়ের স্ুবাদ(রের সহিত উৎ্কল রাজের 
সীমান্ত প্রদেশ লইয়া বিবাঁদ চলিতেছিল। 

এ ১৪৩৩ অর্থাৎ ১৫০৯ খ্বীষ্টীব্দের কথা। 

যাহা হউক, অনুরাগী ভক্ত এ বাঁধার কি 

পশ্চাৎপদ হন? শ্রীচৈতন্য উত্তব করিলেন, 

“যতই কেন উৎপাঁত হউক না; আমি 

অবসন্তই যইব।% 
অদ্বৈত অপ্রতিভ হ্ইয়। বলিলেন, 

তোমার বিদ্ধ কে করিতে পারে? যাহার 

নীমে সকল বিপ্প দূর হয়» সেই শ্রীহরি যখন 

তোমার হৃদয়ে, তখন কাহার সাধ্য তোমার 

গতিরোধ করে ?” 

শ্রীচৈতন্য আর কিছু না বলিয়া জননীকে 

প্রদক্ষিণ করত একেবারে যাত্রা করিলেন । 

নিত্যানন্দ, গদাঁধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদা- 

নন্দ ও ব্রহ্ষানন্দ, এই ছয় জন পূর্ব হইতেই 

নব্যভারত । (অষ্টম খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্য। 

তাহার সহিত যাইতে প্রস্তত ছিলেন । 

এক্ষণে তাহারা তাহার অন্থসরণ করিলেন । 

চৈতন্যচরিতামূতে চারিজন মাত্র সঙ্গীর 

নাম দেখিতে পাওয়া যায়, যথা--নিত্যানন্দ, 

জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত ও মুকুন্দ দত্তু। 

অদ্বৈত কিয়দ্দুর পধ্যন্ত কাদিতে কািতে 

যাত্রীগণের অন্ুগমন করিলেন । শ্রীচৈতন্য 

তাহাঁন হাত ধরিয়। অনুনয় কবিরা কহি- 

লেন, “দেখুন, আপনি ব্যাকুল হইলে সকল 

দিক্ নষ্ট হইবে। কোথাঁষ আপনি জননীকে 
প্রবোধ'দিবেন ও ভক্তদিগের নেত। হইয়! 

তাহাদের রক্ষা করিবেন; না আপনি 

শোকে বিহ্বল হইলেন ! প্রতিনিবৃত্ত হউন, 

তক্তগোষ্ঠির ভার আপনার উপর” এই 
বলিয়! গাঢ় প্রেমালিঙ্গন করিয়া গৌর্চন্দ্ 

অদ্বৈতাঁচার্ধাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়। সসঙ্গী 
গঙ্গার ধারে ধারে গমন করিতে লাগিলেন । 

এদিকে অদ্বৈতগুছে মহা ক্রন্দনেৰ 

রোল উঠিল । শচীর্দেবী বস্রাহতেব ন্যাষ 

শায়িতা; ভক্তদল কাদিয়। ব্যাকুল । অদ্বৈত 

কিছুদিন তাহাদের সাস্তবন] ও শুশ্রুষা বরিষ। 

স্ব স্ব গৃহে পাঁঠাইয়া দিলেন । 

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত । 

শ্বশীন-বৈরাগ্য | 
অম। তামসীর নিবিড় কালিম। 

ঘিরিল সকল দিশি। 

শন শন করি নিশার সমীরে 

লইয়া খেলিছে নিশি । 

ঘন ঘো'রঘট' ছাঁইছে গগন 

নাহিক তারকা লেশ, 
আধারের'ভযষে আলোক লইয 

জোনাকি ছাডিল দেশ। 

মুখ ভার করি যেন রে রজনী 

নিরাশ স্বপন হেরে । 

চাঁরি দিক হতে নিবিড় কালিম! 

অস্তর বাহির ঘেরে । 

ধীবে ধীরে ধীরে হরিহবি বলি 

মানব কয়েক জন। 
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শব ভার লয়ে শ্মশানে চলিছে 

ভয়েতে আকুল মন। 

ধীরে ধীরে ধীরে কলকল করি 

তটিনী সাগরে যাঁয়। 

অলক্ষ্যে যেমন. মানব জীবন 

অনন্তের কোঁলে ধায় । 

শোতিছে ছুকুলে মাটীর কলসী, 

মরার বিছানা! রাশি, 
আঁধারের কোলে অবাঁধে চলেছে 

নরকপালের হাসি । 

এহেন সময়ে হরিহবি রলি 

ভূদিতে ফেলিল শব, 

পলাইল ভয়ে দেরু পাঁল দল 

থামিল ঝিল্লীর রব। 

গাঁজাইল চিতা হরিনাম কবি 
খুলিল শবের মুখ, 

'আপারেও যেন রমণী খদনে 

ভাপিছে স্বর্ণের স্থুখ । 

বিনা সে গঠন কিবা সে বদন, 

মরণ কেবল গলি, 

হাঁধ রে রমণী বাহার হদয়ে 

ঢাপিলি শোকের কাদি! 

আলোক আনিলে শবের নিকটে 

যুবার নিঃশ্বাস পড়ে । 

ধীনে দীরে ধীরে দুই ফেট। জল 

কপোল বহন ঝরে। 

বিদেশে যখন শিক্ষার কারণ 

ছিলেন যুবক রত, 

' লিখেছিল বালা এস একবার 

দেখি জনমের মত। 

মরণের আগে সুধু একবার 

নয়নে নমনে দেখা ! 

গে দৃষ্টিতে মেন টিরজীবনের 

সক্লি রুয়েছে ল্খো। 

শুশন-বোরাগ্য । 
পপ ঞ্ শপ নথ পপি সপা শীলা পাশ শা পান সপ শি শশা পীশ্প্পীপিপাশিপপশাশীপ পাপেট শপ এ শিক পপ পপ শা 

কেগ নারীগণ 

যেন এক বালা তাহারি কারণ 

সহে নির্বানন কেশ, 

যেন তারই তরে সকল জহিয়! 
পরিছে সুখের বেশ। 

বেন, যাঁর হাতে জীবন মরণ 

সে কেন নিষ্ঠর এত 

যায় প্রাণ যায় কিক্ষতি তাহার 

যদি দরশন পেত। 

হায় কি মরম ব্যথ।, 

যাহার কারণ দ্বিল এ জীবুন 

এমন কণক লতা, 

মরণ সময় সে ্মযাণময় 

সুধাল না কোন কথা! 

পিপাঁসা সময় রোগের জালা 

পেল না একটু জল। 
রোগের সময় কোনও ভিবক্ন্ন 

ওবধ ন। হুল তল । 

কৃপথ্যের তরে বাঁড়িল মে রোগ 

জীবন চাঁন ভার, 

তগাপি বানান দাসত্বের হাতে 

ন। হল নিত্তার আনু। 

পেগেতে মরিত বাধিত বাঁড়িত 

খাঁটিত দাঁপীর মত, 

দিনে ঠিনবাঁর সিনাঁন ববিস| 

বলহে বাচিবে কত? 

সমাজ, ধিক শতলর তোরে, 

একঠিন দেশে 

জনমি অনলে পোড়ে? 

কন্যার জনম শুনি পিহা মাত! 

ফেলায় চোখেব জল । 

পিনাভের ভবে অভাগা আনব, 

তুঙ্গযে পাপের ফূল,। 



৮৪ নব্যতাঁরত | (অব্টম খণ্ড, তীয় সংখ্যা । 
শাপলা শিপিপিপাপীপীপ পিপি পিপিপি শি শশী পি পপি পপি পালা অপ জারা 

গ1ঠ1ও এ দেশে বিগি। বলিব এক সান । 

“পদি কেহ টাও মানব পিশা 

শেল বিপিন ঘবাঁদ মলে, দেখিতে নমন ভরে। 

£গ নি ক।াগ নাইন পন্ন এসে দেখে সাও রমণী থান্ন 

বঙ্গাণার ঘর নবে ]? 

৩1]রিশহ্কন দাস গুপু। 

পেলি!গু বারি ভিত 

চিরদিন বসি যে ধন সঞ্চিল রি কেন বা্ষিলাঁম সে দৃঢ় বন্ধন 

তাতেও না গেল কুল। কাঁটিতে আপনি তাহা। 

বিবাহের পরে এমনি অকালে নেন পরিলাম  স্থন্দর মাণিক॥ 

শুকাল স্নেহের ফুল। ূ রাখিতে নারিন্ু যাহা । 

কি ভয় পতির এ বঙ্গভাখাবে 

কতই বালিকা আছে। বিপি দেও মোরে এই বর, 

পনরত্র দিয়! মাত্র পিতা মাতা 'আব যেন পুন এপাধাণ হিথা 

দিবে মৃতদার কাছে । ফিরিয়া ন। যায় ঘর। 

গেল মার ধন জনম মতন আর লুইব না প্রেমের বন্ধন 

শুকাঁন আশান নদী । সংসারা হব না আর । 

হৃদ কি কারণ ঢুহিতা রন দেশে "দশে দেশে ফিরিয়া িরিষা 

ূ 

ভক্তি কথ 
( পর্ব প্রকাশিতের পর ) 

৮91 আচণ ঘকগ বনিতেছে “মানব, | চিকিত্সক পাগল নামেনউ খোনা হন। 

$মি অচগ ৬ইয়া শিরন্তর প্রাণেখবেব মঙ্গল ] চিকিত্সা বিদ্যা, জে)ভিপিপ]াণ মভ, 
স্ঘথ শিত্য কাল পুজ। কর। তোমাৰ | এতই প্ন্গ দর্শন লাভের সন্তাবন। 

ভি প্রেম ও বিশ্বান অচল হইয়া তাহার ২১০ | অনিত্যতা হইতে নিত্যতার 

পবিত্র চরণে তোমায় অচল উকিক” | উত্পাদন! কি আশ্চর্য্য মঙ্গল মধের মঙ্গণ 

২০৮। যেদন নদ নদীর ক্ষুদ্র জলরাশি 1 সাধন । নদ» নদী, সমুদ্র, পর্বতশেখর, 

[শাল সাগরের রহভর জলবাশিতে মিলিত গিণি গুহা, গিরি কানন, তক্র(জী, লত।, 

»ইঘ। আনন্দ ও স্মিত সনুদ্রতরঙ্গে নৃত্য পাঁচ, জণপ্রণাঁত, পম্মীর মধুর কলরব প্রস্থ 

1ারতে থাকে, তেমনি মানবের ক্ষুদ্রতম নৈসর্ণিক শোভা ও শর্দ সকলই আনিত্য 
প্রম খেই অনন্ত ও অদীম প্রেম সাগরে পদার্থ ঃ কিন্ত তাহার। লইয়। ধার, মানবের 
িশিন। কতই আনন্দ স্ক্জি 3 পধিত্রতা মন প্রাণ পুজিতে মঙ্গলময়ের নিত্য পবিজ্র 

ন্োগ করে, “নাঠি নাতি অন্ত হার” । চরণ» ও ভয় ভজ্জন্যই ভারা নিত্য মলোন 

২০৯। শেন অনন্ত ন্যোশিনে্গা হি বান্ণ,নি আগধণ মঙ্গণঘায়ৰ মঙ্গণ 
117 পলিশা স্ুতিহি ই চল, সনি শাহকে সান! 



00 ১২৯৭।) ভক্তি কথা । 

২১১। সময় নষ্ট করা, , আর অভগ্ অল্মে 

আত্মঘাতী হওয়1, একই কথা । 

২১২ ।॥ মখন যাহার যেমন সহবাস, 

তখন তাহার ভেমনই গুণলাভ, যতই পবিত্র 

স্বরূপের সহবাঁন ভোগ, ততই মানব জীব- 

নের পবিত্রতা লাভ । 

২১৩। পবিত্র স্বন্ূপের সঙ্গ-বিয়োগই 

পাপ, তাঁহার সঙ্গে যোগই পুণ্য | 

২১৪ । যেখন দৃরাস্থত নীলাম্বর অচল 

প্রাতঃকালের মেঘাচ্ছন্ন অল্লালোকে মানবের 

টক্ষু গোঢর হয়, ও শপ অকরুণের- কিরণ 

মতই প্রকাশিত ও উজ্জ্বল হইতে থাকে, 

ততই সে অদৃশ্য হইয়া মেঘর।খতে ঘেন 
মিলিত ভইয়া যাঁর, সেইরূপ, গুপ্ত পাপ 

ও অজ্ঞান অপবিত্রতাও মোহের সন্ধ্যা 

(লেকে মন্তকৌভলন করে, ও বই বিশুদ্। 

জ্ঞানালে।ক, পবিত্রতা ও প্রেমালোক বুদ্ধি; 

হয়, ততই সে অবশ্য হইনা অনিত্যভাৰ 
অন্দকারে মিলিত হয় 

২১৫। ভক্ত জীবন ন। ভইলে»নানা 

পার্থিব বিদ্যার উন্নতি সহকারে, অথবা 

শিজ্ঞান শাস্ত্র ও আলোচন। জনিত জ্ঞনাঁ- 

শোকে জ্ঞানময়ের প্রকাশ দেখিতে পায় 

না। এ প্রকার তাহার দর্শন যাহার! পায়, 

তাহারা কতই পবিত্র স্কুথে স্থুখী হয়, ও 

অনিতাতা হইতে নিত্যতাতে বাঁস করে। 

২১৬। যখন প্রাতঃকালের স্থখ সমীর্ণ 

বহমান হয়, ও তরুণ অরুণের লোহিত ও 

গীত কিরণে প্রকৃতির হাপ্য আস্য হইতে 
সধু ক্ষরিত হয়, তখন ভক্তের প্রাণে আনন্দ- 

ময়ের কতই আনন্দের ভরঙ্গ উঠিতে থাকে ) 

কিন্ত ্ণকান পরে যাই দিবাঁকরকে নীণা, 

কাঁশে মেন আক্ছাদন কলে, পর্কভিব 

সলিন বেশ দেখিষ। ঠক ঢাবিদিলে চ।চিগা 

তাই 

পাশা 

্রন্কৃতি সতীর এরূপ নীরস ; বদন হইবার 

কারণ জিজ্ঞাসা করে। “প্রাণপতির আদ- 
শনে কাতরা হইয়াছি,” এই উত্তর শুনিএ। 

ভক্তের প্রাণ আপন হদয় দেখিয়। কা।বগ। 

উঠে । বলে, “কোথায় রহিলে প্রাণ নাথ! 

ফেলিয়া আমায় মোহ পঁপের আধারে । 

দাও দেখা কাতরে? । বল কেতারে জানে, 

কোথায় গেলে দন পাব সেই প্রাণের 

প্রাণে ।» প্রকৃতি সতীক্কেমন গ্াণপতির 

অদশনে শোকাতুরা হয়, ভক্তের প্রাণ 

০৩খন ভক্ত-নাথের ভদশনে শোকাঝুল 

প্রকৃতির জ্যোতিঃ 

প।ণের জ্যোতি তেমন ভক্ত-নাখু । 

২১৭। যেমন দিনপন্তির উদয়াস্তে 

আকাঁশমণ্ডল লোহিত, পীত নানা বর্ণে 

রপ্তিত হুইরা মানবের নয়ন মন' আকর্ষণ 

করিলে ভক্তের প্রাণে কতই ভাব আত 

বহিতে থাকে, তেমনই, পুর্থানে।কের আগমন 

ও দায়ে সারকের হধঝাকানে নানা শোভা 

প্রকাশিত ভুইয়। তাহার প্রাণধে কতই 

আনন্দনীরে মগ্ন কঙেে। মঙ্গলময়ের বি 

অপরূপ মঙ্গল বিপান ! 

২১৮। দিব।করেনন অধীন তাতেই চক্র 

মার কিরণে এত সুধা? পুর্ণ জ্যোতিম্ময়ের 

সেবায় ভক্তের জীবন না৷ জানি কতই 

অমৃতময় হয়! 

২১৯। দিবাকর সমস্ত দিন করিয়। 

কর প্রসারণ, যতই অস্তটচলে করিতে থাকে 

গমন, ততই অটল সকল পাইয়া অবসর, 

কই প্রকৃতি নাথের মহিন কীর্তন করে; 

মতই তাহ।রা অচল হই করে তাহার গুণ 

এ যেন স্্)১ ভক্ত 

গন, ততই ভাহাদিগের শব হয় ঘন 
ম্ন্দর শীল পবণে শোভন । মালা প্রত 

পেছপুপ দৈনিক রশাশীনাপিখ। গুল, 



সপ পপ সস আপ 

'পুজা করে অবসর কালে প্রাণনাথের মঙ্গল 

চরণ। যতই সে পুজার গভীরতর আনন্দে 
হয় মগন, ততই তাহার পবিভ্রতায় শোভিত 

হয় তাহার জীবন । 

২২০। যাহাতে প্রেমময়ের প্রেমমুখ- 

চ্ছবি আচ্ছাদিত কুরে, তাহাই পাপ। 

২২১। সন্তান দম্পতীর বিশুদ্ধ প্রণ- 

ফের মধুময় ফলম্বরূপ । এ প্রকার ফল 

লাভের জন্য ঞ্াঁয়াপতির বিশেষ যত্ব-সম্তৃত 

সংযুক্ত পবিত্র জীবনের নিতাস্ত গ্রয়োজন । 

২৯২ মানব মনে চিন্তার প্রবাহ নিরস্তর 

বহিতেছে ; উহা কখন পবিত্র, কখন অপ- 

বিতর আকার ধারণ করে। অপবিজ্র 

আোতের বেগ ফিরাইবার জন্য, সদ্বিষয়ের 

স্মরণ, মনন ও কথন করিবে । তাহ! 

হইলে অসচ্চিন্তার নিবাবণ ও জীবন পবিত্র 

হইবে। 

২২৩ । ঘেমন গিরি কানন নান। সুন্দর 

স্থগন্ধ ও পুষ্পিত ফুলে পূর্ণ হইয়া মঙ্গলময়ের 
চরণে তাহার গন্ধ দাঁন করিয়া সার্থক হয়, 

সেইন্ধপ মানব ভক্তি ও প্রেমের মোঁহুন 
পুম্পে শোভিত হইয়। জীবনের সৌরভ প্র 
চরণে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হয়। 

২২৪। মুগ্তিউপাঁসকেরা জগদ্ধাত্রীর পুজ। 
করে ইহারি জন্য যে জগজ্জননীর কৃপায় 
মানবের পশুভাব দেবভাব দ্বারা পরাতৃত 

হইবে। উপাপক ! তুমি এতই তমঃ ও রজঃ 
গুণের অধীন যে, তোমার সে সাত্বিক 

ভাবের দিকে দৃষ্টি নাই ? 

২২৫। যাহার জীবন নিম্নম বদ্ধ নহে, 

সে ব্যক্তি ধর্মের কঠোর শাসনাধীন হইতে 

বড়ই অক্ষম 

২২৬। অচঢলসম হইশা নিত্য করিবে 

পুজা মন্গপম্যেরু মঙ্গলটরণ, নহুলা 'গ্রাথনাগ 

নব্যভারত । (অষ্টম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা । 

করিবেন না তোমার সেই ভক্তি রসহীন 
পৃজা গ্রহণ । 

২২৭। মানব জীবন দ্বিবিধ, নিত্য ও 
অনিত্য | নিত্য জীবনের ভোগ দ্বার একমাত্র 

মস্তি, ও ভোগ্য একমাত্র অদ্বিতীর ঈশ্বর । 
অনিত্য জীবনের ভোগ দ্বার নান! প্রকার 

ও ভোঁগ্য বহুবিধ বিষয়। যাহার নিত্য 

জীবনের একমাত্র মস্তিষ্ক, রুগ্ন ও অপবিত্র 

তাঁহার জীবন কীদৃশ ছুঃখময়, তাহা সেই 
সর্ধান্তর্ধামীই জানেন !! 

২২৮। নৈসর্গিক শোভা ও শিল্প 

কার্য্যের মনোহারিতার প্রভেদ এই যে, 
প্রথমটি দৃষ্টে মানব প্রাণ সেই শোভনতমের 
চরণ তলে আকৃষ্ট হর ও ভোগ করে তাহার 

পবিত্র সহবাসের কতই রসবর্ষণ ; আর 

শপেষোক্তটি লইয়া যাঁয় মানবের নয়ন ও মন 

হীন ক্ষীণ মাঁজয শিলকারীর নিকট ও 

দেখায় তাহার সান।জিক বিনয়রূপ আচ্ছা 

দনে আচ্ছদিত গুপ্ত অভিমান 1! 

ব্রঙ্গোপাসনা সনয়ে অশ্রপাত 

না হইলে, আম্মার স্বান হর না। প্রতিদিন 

শরীরে সানের সঙ্গে সঙ্গে, আম্মার স্নান 

হইলে, শরীর ও মন সুস্থ ও পবিত্র হণ্ন। 

২৩০ । ব্রহ্মোপসনাক।লীন তাহার দর্শন- 

জনিত যে ম্িপ্ধতা ও শীতলত। মস্তিষ্কে 

অনুভূত হুদ, তাহা! জল সেবনে, সৌগন্ধের 

ঘ্াণে অথবা অন্য কোন রূপ পার্থিব দ্রব্য 

ব)বহারে হইতে পারে না। আনন্দময়ের 

প্রকাশে যে আনন্দ হয়, তাহা তীহাত রচিত 

সজীব ও নিজীব পদার্থে হইবার নয়। 
২৩১। একি! এই নিশীথ কালে 

চতুর্দিকে ঘোর অন্ধকার ও নিঃশব্তা 3 

কিন্তু উর্ধে দেখি অনংখ্য জ্যোতিশ্ম্ পুষ্পের 

বিকাশ, কতই আনন্দ তাঁহার! করিতেছে 

৩০২৯ । 



জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭1) ভক্তি কথা । 

নিরস্তর প্জা করিয়া বিশ্বনাথের 

তাহারা ,.করিয়াছে এমন 

সুন্দর উজ্জ্বল বেশ ধারণ। ওরে পাপ 

অন্ধকারাবৃত আমার মন! প্রাণ ভরিয়। 

পুজা করিলে প্রীণনাথের পবিত্র চরণ, ঘন 

অন্ধকারের মধ্যে হুইৰে ভোরও উজ্জল 

বেশ ভূষণ। 

২৩২। কাহার লেখা, বাক্য, 

অথব! চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ ও প্রয়ো 

জন বিনা কখন নিকুষ্টভাবের অধীন 

হইও না। নিকৃষ্টভাবের অন্ীনতাক় জীবন 

কলঙ্কিত ও হীন হয়। ভ্রান্ত উৎকৃষ্ট 
ভাঁবাদীনতা ভ্রান্ত নিকৃষ্ট ভাবাদীনতা অপেক্ষা 

প্রকাশ | 

মঙ্গলময় চরণ 

মত 

অনিন্দনীয় | 

২৩৩। মানব প্রাণ যথার্থ শোভাঁর 

দীপ্তি পায়, যখন শোভনতমের শোভা 

তাহাতে প্রতিভাত হয়। 

২৩৪। মানব জীবন ও যৌবনের 
শোঁভা ও সৌরভ হম সার্ক তখন যখন 
সেকরে তাহা প্রাণনাথের পবিত্র চরণে 

অর্পণ । 

২৩৫ | ইচ্ছাঁপুর্বক রাগ, কাম, অহ- 
স্কা'র, ঈর্ষা প্রভৃতি নিকৃষ্ট গ্রবৃত্তিউদ্দীপক 

অপচ্চিন্তাকে মনোমধ্যে স্থান দান করিলে 

তজ্জনিত দূধিত রক্ত নান শারীরিক ও 

মানসিক রোগের কারণ হয়। 

হে প্রাথনথ ! আমি যেমন 

সময় ও খাদ্যের পরিমাণ ধরিয়া চল, তেমনি 

কবে বাক্য ও চিস্তাঁর পরিমাণ নিরূপণ 

করিতে পাৰিব ? নিশ্রয়োজনীয় ও অসভ্ভাব 
উদ্দীপক অথবা প্রকাশক বাক্যের দ্বার 

একবারে ক্রুদ্ধ করিতে সহায় হও । নিত্য 

জীবনের চিন্তা ব্যতীত অনিত্য জীবনের 

চিন্তা যতদূব যখন তোমার আজ্ঞা পালন জন্য 

২৩১৩ । 

আবশ্যক হইবে, তাহার অধিক বেন আমার 
মনে স্থান না পায়। হে পবিভ্রস্বরূপ ! অস- 

দ্বাক্য ও অসচ্চিন্তা হইতে আমায় সম্যক- 

রূপে উদ্ধার কর । 

২৩৭। মানুষ মানুষকে চিনিতে পাবে 

না। আমরা এতই ্রান্তবুদ্ধি ও ভ্রান্তনয়নে 

গরম্পর পরম্পরকে দেখি! আমি কিন্বা 

তুমি ঠিক কি, তাহ সেই অভ্রান্ত ও সর্ধজ্ঞ 

পুক্ম বিনা কাহার সাপ্য নাই আনিবার ও 

বলিবার? আমি আমাকেই চিনিতে পাবি 

ন!ত অন্যকে কেমন করির। চিনিব? * 

বৈজ্ঞানিকের। যাহাকে বলেন, 

ভাবের ক্রিয়।; ভক্ত তাহাঁকে বলেন, ভক্ত- 

নাখের অথবা প্রাণেশ্বরের কিয় । 

ওষপমাত্রেই পরম বৈদ্তনাথের 
দ|ন। সকল ওষধে মঙ্গলাঁলয়ের মঙ্গল নিহিত 

রহিয়াছে । মানব তাহা প্রস্তুত ও সেবন 

কনিবার নান! প্রথা নানা স্থানে নান। সময়ে 

অন্লম্বন করিশ্বা আসিতেছে । কোন প্রথাৰ 

প্রতি বিদ্বেষভাঁব প্রকাশ করিলে নিতান্ত 

অন্ুদারতা। দোষে দূষিত হইতে হয়। ভক্তের 

উদার ও প্রশস্ত বুদ্ধি ও প্রেমিক হৃদয় এবূপ 

দোঁদ সহ্য করিতে পারে ন। কোন একটি 

বিশেধ ধন্মসম্প্রদায়ে যেমন বদ্ধ হওয়া 

উচিত নহে, তেমনি কোন এক বিশেষ 

চিকিৎসা প্রথাতে বদ্ধ হওয়| দূষণীয়। ব্রাহ্গ- 

ধর্ম যেমন সকল প্রকার প্রচলিত ধর্মের 

সার, সেইরূপ সকল প্রকার চিকিৎসা প্রথার 
সারপ্রথা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই । কবে 

যে তাহা হইবে, তাহা সেই পরম জ্ঞানময় 

বৈদ্যনাথই জানেন । 
২৪০। সেই পূর্ণস্বূপ জগৎ শাসন- 

কর্ত। হইয়া কেবল জগতের অশেষ মঙ্গলের 

জন্য তাহার শাসন কার্য সম্পাদন করিতে- 

২৩৮ । 

২৩৭৯। 
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ছেন, অর বনিতেছেন “মানব ৷ তুমি দেশ 

বিদেশের রাজা হও, অথবা সমাঁজপতি ব1 

সভাপতি হও, কিন্বা সভা বিশেষের অধ্যক্ষ 

হও, গৃহপতি, পিতা, বা বিদ্যালয়ের শিক্ষক, 
উপাঁসনালয়ের উপদেষ্ট হও, বা বহু ভৃত্যের 

গ্রভু বা বহু পরিজনবর্গের স্বাশী হও, যখন 

যে কোন শননকার্ধাভার গ্রহণ করিবে, 

তব শাসনগত, শাঁসনলক্ষ্য জনগণের সর্বা- 

লীন মঙ্গলের জন্য, নিরবচ্ছিন্ন তাহাদিগের 

সর্ববিধ কল্যাণের জন্য এ ভার বহন 

করিবে । কদাঁচ নিজ স্বাথের দিকে দৃষ্টি 
পাঁত করিও না। তাহ করিলে তুমি শ্রীন্রষ্ট 

হইবে। স্বধর্থ তোমারে গাঁগ কলঙ্কে কল- 

ফ্িত করিবে,ও তোমার ও অন্যের নানা 
9 ৪ম পপ ভুঃখের,*অমঙ্গলের কারণ হইবে ।” ভক্ত এই | 

স্থনীতির অনুসরণ ন। করিলে প্রকৃত ভক্ত 

হইতে কখনই পারিবে ন!। এই মহদ্বাক্যের 

অন্ুশাদনে শাসিত হইয়া কেবল প্রাণনাথের 

মঙ্গলচরণ পুজা! করিবার জন্য, কোন বিশেষ 

স্থখে স্থ্খী হইবার জন্য নহে, রিপুকুলের 

81888 | (অষ্টম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা 

কণ্টকোপরি বষ্প প্রদান টা তাহাতে 

&ঁ অন্তঃ শক্রর ধিনাশ হইল না। তাহাতে 

তাহার! পরদিবস অধিকতর ৪ ও অন্ধু 

রাগের সহিত আপনাদিগের উপাস্য দেব 

তার আশীর্বাদ চাহিয়া মানবের এ চির 

বৈরকে খণ্ড খণ্ড করিবে বলিয়া বটি 

শয্যার উপর ঝ(প দিল! ! বাস্তবিক শরীরকে; 

নির্যাতন করিলে অস্তঃ শত্ররা কিয়ৎ পরি- 

মাণে কিছু দিনের জন্য পরাভূত হয় বটে । 

আশ্র্ধ্য মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধান । 

নিমুলিখিত তিন সংখ্য। ভুলক্রমে পুর্কে 
প্রকাশিত হয় নাই। 

শুক্ষ জ্ঞান নিয়ন্তাকে ছাড়িন। 

উাহার প্রতিষ্ঠিত নিয়মাঁদি দেখে ও পালন 

করে। ভক্তি রস জ্ঞান তার নির়গাদি 

পাঁলনেব সঙ্গে সঙ্গে তাহার দর্শন লাভ 

করে। 

১৬৬ 

৬১৩৫ | 

ব্রঙ্গাশুপতি পার্থিব রাঁজার মত 

আমাদিগের নিকট সন্ম(ন চাহেন না। বিনি 

পুর্ণস্বভাব, তাহার আবার তাহা কুন 

শ।সন, বা টাক দমন করিবার : ক্ষুদ, ৪ ননুষ্যের নিকট সম্মান পাইনা 

গুরুভাঁর বহন করিতে ভুই 

৫ শণ্যাঁশ।পী আঁদি- 

ত্রাঙ্গ সমাজের প্রধান আচার্য্য মহাশয় বলি- | 

লেন, ঈশ্বরের স্বরূপ অনন্ত; মানুষের রক, 

নের গতি অনন্ত । 

২৪২। কাঁটা ঝাঁপ ও বটি ঝাঁপ। এ 

ছুই ঝীঁপের উদ্দেশ্য ঝড় উচ্চ। তক্তগ 

মহাঁদরে সম্মুখে নিজ নিজ স্বার্থপরতাকে 

২৪১ । 

বিনষ্ট করিবে বলিয়া উচ্চ স্থান হইতে 

79. /৭1/ 

পাপা পা? পাাস্পীিিশপিশীশ পিক 

অভিল।দ 1 তিনি ঢঁহেন মে, জাঁমরা তাহার 

সহ্বান নোগ করিয়। পবিত্র উন্নত ও সুখী 

*ই | হিনি চাহেন বে, আমরা তাহার 

জ্ঞান্তগত ও প্রেমাধীন হইয়। তীহাঁর 

শঞ্নচর ও সহচর হইতে গাকি। 

ঈশ্বরের গ্রক্ৃত ভক্তের বোঁন- 

রূপ পাগদূষিত মৃত্যু হয় না। ভিনি তাহাকে 

মে বপ মৃতু হইতে রক্ষা করেন। | 

জীকানাই লাল পাইন। 

ছটা 

১৩৭ । 



পরিস্ছদ | 

পরিচ্ছদের উদ্দেশ্য কি র্ এ গ্্ আ(মা- 11) (07116) 01 11011, (1050158116)1) 1)7১0010৭ 

দের মনে উপস্থিত হইলে তিনটি উত্তর 

স্বভাঁৰতঃ আমাদের অন্তরে উদ্দিত হয় ; ১ম, 

শীতোভ্তাপ হইতে দ্বেছ রক্ষণোপযোগীতা 3 

২য়, লঙ্জা নিবারণ ; ৩য়, সৌন্দর্য্য বর্ধন । 

পরিচ্ছদ বিবর্তন পর্যালোচনা করিলে 

আমরা দেখিতে পাই যে, সৌন্দর্্যই সর্বাগ্রে 

মনুষ্যের পরিচ্ছদ ধারণের মৌলিক কারণ.। 

যে সমস্ত অসভ্যজাতি আঁজও অত্যাবশ্যকীয় 

ঘস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে শিখে নাই, শীতো- 

ভ্তাপে প্রগীড়িত হইতেছে, তাহারাও 

সৌন্দধ্যের প্রতি উদাসীন্ নহে, বরং তদ্দি- 
পরীত। তাহারা আপনাদ্দিগকে সুসজ্জিত 

করিতে যে পরিমাণে ব্যস্ত, বস্ত্রাদি ব্যবহার 

দ্বারা শীতোত্াপ নিবাঁরণে সেরূপ যত্বশীল 

নহে। ধখন শীতাদির প্রকোপ হইতে 

রক্ষা পাইবাঁর জন্য বস্ত্র ব্যবহার দূরে থাক্, 
পশুচর্মও ব্যবছার করিতে আরম্ত করে 

নাই, তখনই বর্ধরজাতীয় পুরুষ রমণীগণ 

নগ্রদেহ নাঁন। প্রকার রং ও উল্কী দ্বার। 

চিত্রিত করিত এবং তাহারা এই প্রকার 

বীভত্ম সৌন্বষ্যের মোহিনীমীয়ায় মুগ্ধ 
ছিল। শীতে কম্পান্বিত কলেবর হইয়াও 

যাহারা কোনও প্রকার আবরণের আবশ্ত- 

কতা অনুভব করিতে সমর্থ হয় নাই, 

তাহারাই কড়ি, প্রবাল প্রভৃতি গ্রন্থন 

করিয়া নগ্ন কটতে বন্ধন করিয়া সৌন্দর্য্যের 
পরাকাষ্টী প্রকাশ করিত। এ বিষয়ে 

পণ্ডিতপ্রবর হাঁর্বার্ট ম্পেম্সর বলিয়াছেন, 
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“উৎপত্তি হইয়াছে । কিন্তু সৌন্দর্য কি? 

কোন্ বস্ত প্রকৃত অর্থাৎ সর্ববাদীসম্মত 
স্ন্দর ? ইহা নির্ণয় করা অসম্ভব । 4- 
9০19 সুন্দর বলিয়। কিছু আছে কি না 

জানি নাঁ। যাহ! এক জনের নিকট 
অতীব স্ন্দর ঝুলিয়া বোধ হয়, তাহাই 
অন্তের নিকট অত্যন্ত কুৎসিত বলিয়! গ্রতি- 
ভাত হয়; যাহ! একজাঁতির নিকট সৌন্দ- 

ধ্যেব আদর্শ বলিয়া গৃহীত হয়, অপর জাতি 

তাহার বিপরীতকেই আদর্শ সুন্দর বলিয়া! 

গ্রহণ করে। এইরূগে আমর! ব্যক্তিবিশেষ 

বা'জাতিবিশেষের রুচি সমালোচন! করিলে 

দেখিতে গাই যে, সৌন্দর্যের আদর্শ সর্ধ- 

দাই পরিবর্তনণীল-_কোথায়ও এ আদর্শের 

স্থিরতা নাই। কেবল ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে 

ব। জাতিতে জাতিতে এ আদর্শের ভিন্নতা 

পরিলক্ষিত হয় তাহা নহে, কিন্তু একই 
ব্যক্তির নিকট আদর্শ কখনও স্থির" থাকে 

না। 178%51)10) পরিবর্তন এই আদর্শ পরি- 

বর্তনের বাহ্বিকাশ ৷ 

সৌন্দর্য্যের প্রক্কতস্বরূপ নির্ণয় কর! সম্ভব 
না হইলেও ইহার অবস্তা (01১00107029) 

স্থির কর! ভত কঠিন নহে। আমরা এই 

সমস্ত রুচি ও বেশভূষা পরিবর্তনের মধ্যে 

সৌন্দর্য ও অবস্থার মধ্যে একটি সুনিশ্চিত 
সন্বন্ধ দেখিতে পাই । আমরা যাহা চতু- 

দ্দিকে দেখিতে পাই এবং যাহার মধ্যে 

আমর বাল্যকাল হইতে পরিবদ্ধিত হই- 
য়াছি, তাহাই আমর! স্ন্দর বলিয়া! মনে 

করি, এবং যাহা এই প্রচলিত রুচি বিরুদ্ধ 

ভাগাকে আমর! কুৎসিৎ বলিয়া! বিবেচনা 

করি। এই কারণে সকল দেশে ও সকল 

কালে নব প্রবর্তিত কোন রুচির বিরুদ্ধে 

লোক নাঁধারণকে দেখিতে পাঁওয়। ষায়-_ 

নব্যভারত। 

মাপ পপ পা 

(অষ্টম খণ্ড ছিতীয় সংখ্যা । 
সিসি শি 

নবপ্রবন্তিত রুচিসম্পন্ন লোকদ্িগকে ম'৪- 

1১01. প্রিয় বাবু, বা তত্তল্য অন্য কোন 

নামে অভিহিত হইতে দেখা ষায়। এমন 
কি সকল প্রকার পরিবর্তনের নেতাগণকে 

সমসাময়িক লোকের নিকট নিন্দিত হইতে 

দেখ! যায়, ধেন প্রচলিত যাহা কিছু তাহার 

পরিবর্তন একট। ভয়ানক দোষাবহ কার্ধ্য | 

কিন্ত কাল সহকারে সেই নব প্রবর্তিত রুচি 

ক্রমে ক্রমে লোক সাধারণের মধ্যে ব্যাপৃত 

হইতে থাকে । যখন তাহাতে লোক 

সাধারণের চক্ষু অভ্যন্ত হইয়া আইসে, যখন 
তাহা ভ্রমশঃ অভিনবত্ব হারা ইয়1 986০2) এর 

মধ্যে পরিগণিত হয়, তখন আবার তাহাই 

সাধারণ চক্ষে স্রন্দর বলিষা প্রতিভাত হইতে 

গাকে । তখন আবার সেই প্রতিবাদকারী- 

গণকেই সাদরে তাহাই গ্রহণ করিতে দেখা 
যায়। এমন কি যদি কালে আবার সেই 

বিতন রুচি কেহ পুনঃ প্রবর্তিত করিতে 

প্রস্তত হন, তবে সেই পূর্বতন প্রতিবাদ- 
কারীগণই যে এবারও প্রতিবাদের হস্ত 

উত্তোলন করিবেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ 

নাই। এই শ্রেণীর লোক চিরদিনই অভ্যা- 
সের দাস, চিরাভ্াস্ত রুচি বিরুদ্ধ কার্ধ্য 

তাহাদের নিকট কুৎ্সিৎ বা ন্যুন পক্ষে 

« কেমন, কেমন ৮ বলিয়া মনে হইবে। 

সুতরাং তাহার। যে সকল প্রকার পরিব্তনের 

বিরুদ্ধে দীড়াইবে তাহাতে আবার আশ্চর্য্য 

কি? প্রকৃত উন্নতিশীল ব্যক্তি কখনই 
নে ভাবে কোনও নব প্রবর্তিত রুচির 
সমালোচনা করিবেন না। তিনি কেবল 

তাহাতে মানবের স্থবিধ। অসুবিধার বিচার 

করিবেন, সাধারণ বা কোন সম্প্রদায় বিশে- 

ষের রুচিসম্মত ব৷ রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া! তাহার 

নিকট কিছুই যায় আ'সে না। তিনি 
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সকল বস্তরই ব্যবহারোপযোগ্লীতার প্রতি 

লক্ষ্য স্থাপন করেন এবং তাহা লইয়াই 
বিচার করেন )-_সৌন্দর্যের ভ্রান্তিজাল 

তাহার বিচার শক্তিকে মলিন করিতে পারে 

না । প্রকৃত উন্নতিশীল ব্যক্তি "্বীয় আদর্শের 

অনুসরণ করেন, তাহাই তিনি কার্যে পরি- 

ণত করিতে যাঁন, বর্তমান তাহার আদর্শ 

গ্রহণ করিতে প্রস্তত কি না সে বিবেচনা 

তাহার চিস্তা ব! কার্ধকে নিয়মিত করিতে 

পারে না,_তিনি ভবিষ্যতের জন্য কার্য্য 

করেন, ভবিষ্যতই তাহার ক্রীড়া রঙগতৃমি । 

সৌন্দর্য্যের ন্াঁয় লঙ্জা নিবারণও বেশ 

ভূষার একটি উদ্দেশ্য । পরিচ্ছদ সম্বন্ধে 
বিশেষভাবে আলোচনার পুর্ব্বে লজ্জ1 সম্বন্ধে 

দুচারিটি কথা বলাই বিধি। লজ্জা কি? 
লজ্জার মূল কোথায় % প্রচলিত “লজ্জায় 

জড়সড়” কথাঁটিই লজ্জার প্রকৃত স্বরূপ 
নির্দেশ করিতেছে । প্রাণের এই সম্কুচিত- 

ভাব বিশেষেরই নাম লজ্জা । ইহার কারণ 
কি? সৌন্দর্যের ন্তা় ইহাও যে একটি 

অভ্যাসজাত সংস্কার ভিন্ন আর কিছুই নহে 
ইহা সকল দেশের ও সকল জাতির লজ্জা 

সম্বন্ধে আদর্শ পর্যযালোচনা করিলে অনায়।- 

সেই উপলব্ধি হইবে । এক জাতি যে 

কার্যে লজ্জায় জিয়মান হইবে, অপর জাতি 

তাহাতে লক্খার কিছুমাত্র কারণ দেখিতে 

পায় না। সভ্য জাতিদের মধ্যে তথাপি 

একটা একত। দেখিতে পাঁওয়৷ যায়, কিন্ত 

বর্বরজাতির সহিত সভ্যজাঁতির লজ্জার 

আদর্শ তুলন! করিলে অবাক্ হইতে হয়। 
যে নগ্াবস্থা সভ্যজাতি মাত্রেই নিতান্ত 

লজ্জাকর বলিয়। বিবেচনা করেন, যে সংস্কার 

সভ্যজাতিদের মধ্যে এতছুর প্রবল হইয়াছে 
যে, অনেকে লজ্জা রক্ষার জন্য মৃত্যুকেও 

আলিঙ্গন করিতে কুষ্ঠিত হয় নাই, সেই 

নগ্ৰাবস্থাই বর্ধরজাতির স্বাভাবিক অবস্থা, 

তাহাতে তাহাদের লজ্জা হওয়া দূরে থাঁকুক, 
অপিচ তাহাদের নগ্নদেহকে বস্ত্র দ্বার! 

আবৃত করাই তাহারা পরম লজ্জার কারণ 

বলিয়া বিবেচনা করে ।* বর্ধর জাতির 

বিববণ পাঠ করিলে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত 
প্রাপ্ত হওয়। যাঁয়। বর্ধর জাতির কথ! 

পরিত্যাগ করিয়া সভ্যজাঙ্তিদের লজ্জার 

আদর্শ সমালোচনা করিলে অভ্যাসের 

মোহিনী শক্তি আরও হুক্সররূপে আমর! 

বুঝিতে সমর্থ হইব। এক জন্ ইংরাঁজ 

ললনা অনাবৃত পদে কোন পুঙষ সম্মুখে 

বাহির হওয়া বিষম লজ্জার বিষয় বলিয়া 

মনে করিবেন বটে, কিস্তু অর্থ অনাবৃত বক্ষে 

পরপুরুষের সহিত নৃত্য করিতে কিছুমাত্র 

সন্কচিত হইবেন না। একজন হিন্দু 

মহিলর নিকট ইহা নিতীন্তই বীভৎস 

বলিয়া বোধ হইবে, এবং ইহ। গুনিবামাত্র 
লজ্জায় মুখ অবনত করিবেন। সাধারণ 

রুচির প্রভাব এমনই প্রবল যে, একজন 

ইংরাজ বা ফরাসী ভদ্রলোক যে পরিচ্ছদ 

পরিধান করিয়। প্রাতঃকালে লোক সমক্ষে 

যাইতে কিছু মাত্র সঙ্ক,চিত হন না, সেই 
পরিচ্ছদ পরিয়। কোন সান্ধ্যমমিতিতে যাইতে 
লজ্জা বোধ করেন। যাহা লোক সাধা- 

রণের মধ্যে প্রচলিত নাই, যাহা সাধারণ 

রুচি বিরুদ্ধ, তাহার অন্রষ্ঠান করিতে একটু 
কেমন সঙ্কোচ হয়, একটু “কেমন কেমন” 

করে, তাহারই নাম লজ্জা, কম বেশী কেবল 

অবস্থার উপর নির্ভর করে। 

সৌন্দর্য্য ও লজ্জার আদর্শ এত পরিবর্তন- 

শীল হইলেও, ইহার মুল মানবের এত 

সামান্য একটি ধৃত্তির উপর নির্ভর করিলেও 



৯২ নব্যভারত | (অষ্টম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা । 

ইহার যে কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই, এরূপ | বের টি টা বৃত্তির উৎপত্তি স্থান কোথায়, 

বলা আমার উদ্দেশ্য নহে । অপিচ লজ্জা | তাহা আমরা আলোচন। করিয়াছি । যদিও 

ও সৌন্দর্য ষদি বেশ ভূঘাঁর ছুটি গ্রধান অঙ্গ | চির পরিবর্তনশীল ব্যবহার ও রুচির 

না হইত, তাহা হইলে অনেক দেশে বতম- : উপর লজ্জাবৃত্তির কার্য প্রধানতঃ নির্ভর 

রের অধিকাংশ সময়েই পরিচ্ছদের কিছু | করে, বদিও ব্যবহার ও রুচির পরিবর্তনের 
মাত্র প্রয়োজন হইত না। তবে বেশভৃষা | সঙ্গে সঙ্গে লজ্জার আদর্শ সর্বক্ষণ পরিবন্তিত 

সম্বন্ধে সৌন্দর্য্য ও লজ্জার উপযুক্ত সীমা | হইতেছে, তথাপি মানব-সভ্যতাঁর বর্তমান 

নিদ্ধীরণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য । র অবস্থা বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, এ 
ৰ 

র 
| 

ৃ 
ূ 

শীতোত্াপণ হইতে দেহ রক্ষা, লজ্জা | আদর্শের .আমুল পরিবর্তন অসম্ভব। .মান- 

নিবারণ ও সৌন্দর্য্যবর্ধনই পরিচ্ছদের , বের সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানবান্তরে এমন 

উদ্দেশ্য । এই তিনটি উদ্দেশ্যের মধ্যে! একটি বৃত্তির বিকাশ হইরাছে, যাহার সহিত 

সমস্ত্রপীভূত সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারিলেই | লঙ্জারৃত্তির অতি নিকট নম্বন্ধ, এবং যত দিন 

আমরা ইহাদের পরস্পরের সীমা হি না তাহার আমূল উচ্ছেদ ইহয়৷ মানব 

পাইব। শীতোত্াঁপ হইতে দেহ রক্ষা | পুনরায় বর্ধরাবস্থা় পরিণত হইতেছে, তত 

যে পরিচ্ছদের সব্বপ্রধান ৪ সর্বা প্রথম দিন এবৃ্ডির একান্ত উচ্ছেদ অসম্ভব । 

উদ্দেশ্য, তাঁভী কেহই অস্বীকাব করিবেন ; এটি মানবের নৈতিক বুভি। পণ্ড সমাজে 
ন;। প্রকৃতির প্রবল শক্তির তাড়নায় মানব ৃ স্্ী ও পুরুষ বে ভাঁবে পরম্পরের সঙ্গ কাঁমন| 

শনেক অস্ত্রবিধা সহ্য করিয়াও স্বীয় অঙ্গ 

গ্রাত্যঙ্গ আবরণ কহিতে বাধ্য হয় । কিন্তু । 

গ্রকৃতির এ শক্তি স্বদেশে ৪ সর্ধকালে 

সমভাবে প্রকটিত নহে, আুতরাং ইহার 

কার্ধ্কারীতারও স্থিরতা নাই। নিতান্ত 

শ্ধ্য না হইলে বা অন্য কোন লোভনীয় 

পদার্থ সুখে না থাকিলে কেহই এ অন্থু- 

| করে, মানবের বন্ধরাব প্রান ও ঠিক নেই 

1 ভাবেই ডি রমণী পরম্পরের সহিত মিলিত 

ূ হইত, পশুভাবই তাহাদের একমাত্র আকর্ষণী 

(জ্স। ক্রমে যখন মানব হৃদয়ে জ্ঞানের 

| প্রভ। অল্পে অল্পে প্রতিফলিত হইতে লাগিল, 

ৰ মানব শ্বীয় জীবনের উচ্চতর লক্ষ্য হৃদয়ঙ্গম 

| করিতে সমর্থ হইল, মানব হৃদয় স্বতঃই 
বিধা সহ্য করিতে প্রস্তত হইত নাঁ। মানুষ ৃ স্বীর লক্ষ্য লাভে উন্যুখ হুইয়৷ পড়িল । পুরুষ 

সাব করিয়। স্বীয় অঙ্গ প্রতাঙ্গ বাধিয়া ৃ রমণী ভার কেবল পশুভাবের দ্বারা পরি 

বাখিত না। এমন সময় লজ্জা আসিয়া ৰ ঢালিভ হইয়া মিশিতে চাহিল না। এই 
প্রক্কতির সাহাঁধষ্যে উপনীত ভইল, লজ্জার | আদর্শের পবিত্র ক্ষেত্রই তাহাদের মিলনের 
হাঁত হইতে রক্ষ। পাইবার জন্য মাসুম স্বীয় । রঙ্গভূমি হইল, পশুভাবের পরিবর্তে এই 

অঙ্গ গ্রাত্যঙ্গ আনরণ করিতে বাধা হইল । আদর্শই তাহাদের প্রধান আকর্ষণী হইল। 

বে পরিচ্ছদ ব্যবহার পুর্বে ইচ্ছাদ্রীন ছিল, ; যাহারা মানবহৃদয়ে এ বৃত্তির ক্রম-বিকাশ 
তাহ] এখন অবশ্য প্রতিগাল্য হইগ। উঠিল। পর্যয(লোচন। করিয়াছেন, তাহারাই দেখিতে 

ন।শব সর্বাদেশে ও শর্দমকাদপ শ্রীম অঙ্গ গঃইবেন মে,ঘানন্হ্দয়ে এ আদর্শের মোহিনী 
প্রঠা্গ আাৃত গণিত বাপ্য *ইপা। সান র এন্টি ১ গাণগ | খল মানব হদক্ব 

! 
চর 
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ব্যক্তিই অস্বীকার করিবেন না। ক্রিয়া 

শীল ইউরোপীয় পুরুষ জাতির পরিচ্ছদই 

মানবের একান্ত উপযোগী । এখানেও 

আপত্তিকারীর অভাব নাই। তাহার! 

হয়ত বলিবেন যে, কম্খশীল জীবনের পক্ষে 

এরূপ পরিচ্ছদ স্বিধাজন্ হইলেও, তাহ! 

সকল অবস্থার উপযোগী নহে । মানব 

আদর্শের অপার মহিমা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি 

করিল, তখন একেবারে উন্মত্ত হইয়া! উঠিল। 
ভাবের আবেগে মানব আপনাকে দ্বণা করিতে 

লাগিল, গশুবৃত্তির অম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধনে 

কৃতসঙ্কল্প হইল। এ আদর্শ'লাঁভের প্রবল 
কামনায় নানা প্রকার অস্বাভাবিক উপায় 

পর্য্যন্ত অবলম্বন করিতে লাগিল। এই 

উচ্চতর লক্ষ্যের অনুযায়ী জীবনকে গঠিত ; জীবনে এরূপ বহুত্তর হুর্ঘটনা ঘটিতে পারে 

করিতে হইলে এক দিকে যেমন: আদর্শকে ; ঘে সময় এরূপ পরিচ্ছদ খ্রিশেষভাবে মান- 

অতি যত্বে হৃদয়ে পোঁষণ করিতে হইবে, । বের অমঙ্গলকাঁরী। জলমপ্ন হইলে ব! 

অপর দ্বিকে তেমনই তল্লাভের অন্তরায় । বন্থে অগ্নি লাগিলে এ পরিচ্ছদ জীরনকে 
গুলিকে সর্বদাই দূরে রাখ! প্রয়োজন | বিশেষ ভাবে সঙ্কটাপন্ন করে। তীহঃদের 

হইয়া উঠে। এখানেই বঙ্জ ব্যবহারের : মতে এরূপ স্থলে বঙ্গদেশের়। পরিচ্ছদই 
প্রয়োজন, এখানেই পুরুষ রমণীর অঙ্গ- | অত্যন্ত উপযোগী । বস্তত ইহাদের আপ- 
প্রত্যঙ্গ স্থচারুর্ূপে আবৃত রাখা অবশ্যপ্রতি- ! ভ্তির সারবতা। আমরা কোন ক্রমেই অস্বী- 
পাল্য হইয়া পড়ে, স্থান ও খতুভেদ আর | কাঁৰ করিতে পারি না। আমরা এরূপ 

কোন বিশেষ পরিবর্তন করিতে সমর্থ | ঘটনার হাঁত এড়াইবাঁর জন্য দিগম্বর থাকাই 

হয় না।  সর্ধাপেক্ষা উপমোগী মনে করি !! 

অঙ্গাবরণের আবশ্যকতা প্রতিপাদিত পুরুবজাতির পরিচ্ছদ লইয়া! তত আপন্তি 

হইল। এখন কি ভাবে অঙ্গাবরণ সুবিধা | নাই। আজ কাল যে কারণেই হউক, 

জনক দেখা যাউক। একখানি সুদীর্ঘ; আমাদের দেশের পুরুষেরা ইউরোপীধ 

বন্ত্রদ্ধারা সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলিকে একত্রে । পোষাকের পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছেন । 

আবৃত ক্রিয়া লজ্জা নিবারণ করা যাঁয় । দেশ ভেদে তাহাঁরও কিঞ্চিং পরিবর্তন 

এবং এই রূপে দ্রেহাবরণ করাই লজ্জা | 5ওষ! প্রয়োজন । ইউরোপ শীত প্রধান, 

নিবারণের সর্বাপেক্ষা স্থপ্রশস্ত উপায় বলি- | ভারতবর্ষ গ্রীষ্ম প্রধান দেশ, সুতরাং ইউ- 
মাও গৃহীত হইতে পারে, কিন্ত এরূপ আচ্ছা- ; রোপের ন্যায় ভারতে কখনই উষ্ণ বন্ধ 

দন দ্ব'রা আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রমুক্ত । ব্যবন্হত হইতে পারে না। ইউরোপের 
ক্রিয়। বন্ধ কর! হয়, ইহ! বোঁধ হয়, কেহ । পরিচ্ছদ ভারতের উপঘোগী করিতে হইলে 

অস্বীকার করিবেন নাঁ। অপর দিকে সামান্য একটু পরিবর্তন করিলেই হইবে । 
প্রমুক্ত ক্রিয়া বন্ধ না করিয়াঁও সকল । সে পরিবর্তন ব্যক্তিগত ক্লুচির উপর নির্ভর 

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুপিকে পৃথক দ্ূপে আবরণ | করে। এখন দেখা যাউক, শ্লীজাতির 

করা যাইতে পারে এবং এরূপ পরিচ্ছদই | পরিচ্ছদ কিরূপ হওয়া উচিত । আমাদের 

যে ক্রিয়াশীল মাঁনবজীবনে পক্ষে | (বর্গ) দেশেব প্রচলিত ভ্্রীজাতি পরিচ্ছদ 
একই গ্রনোঙ্গন তাহা কোন আুবিনেট শী।মাছের আাহাবিক আশঙ্থার দি আঠি 



৭১৪ 
শপ সপ শি আপস সস উজ পি 

'সন্নিকট তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন 

না। আর যদ্দি স্বাভাবিক অবস্থাই মান- 

বের বাঞ্চনীয় হয়, তাহা হইলে আমাদের 
দেশীয় স্ত্রী জাতির পরিচ্ছদই যে সর্বোৎকৃষ্ট 

তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । আমাদের 

গীন্ম প্রধান দেশ আুতরাং বৎসরের অধি- 

কাংশ সময়ই আমাদিগের বস্ত্র ব্যবহারের 

কোন স্বাভাবিক প্রয়োজন নাই, বরং বস্ত্র 

ব্যবহার অনের্ক সময় কষ্টদায়ক । তবে 

একমাত্র লজ্জার খাতিরে আমাদিগকে 

গ্রীষ্মাতিশয্যের মধ্যেও বন্ত্রব্যবহারের অসহ্য 
কষ্ঠগ সহ্য করিতে হয়! আমাদের একটু 

আচ্ছাদনের প্রয়োজন হইয়া! উঠে ! ! আমা- 

দের রমণীর! পুরুষ সমাগম বিহীন অন্তঃপুরে 

আবদ্ধ, তাহাদিগকে কখনই অন্তঃপুরের 

বাহিরে আসিতে হয় না, সুতরাং তাহার! 

এক প্রকার লজ্জার হাঁত হইতে মুক্ত । তবে 

জীবনের একটি বিশেষ দুর্ঘটনার হাত 

হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই তাহাদের এক 

খানি আচ্ছাদনের প্রয়োজন । একটি উদী- 

হরণ দিলেই এ দূর্ঘটনার প্রকৃতি বিশেষনূপে 
উপলব্ধি হইবে । যে সব স্থানে তৃখাচ্ছাদিত 

গৃহ প্রচলিত ও অগ্ন্ৎপাতের তয়ও 

বিদ্যমান আছে, নেখানে অগ্নিদাহের ভয় 

হইতে রক্ষ। পাইবাঁর জন্য একটি বড় সুন্দর 

উপায় অবলক্বিত হইননা থাকে । জল পূর্ণ 

মৃৎ কলসী গৃহের উপরিভাগে সজ্জিত থাকে 

এবং তাহাতে একটি রজ্ছু সংলগ্ন থাকে । 

যখন গৃহে অশনি লাগে, তখন সেই রজ্জু 
ধরিয়া টানিলেই উক্ত কলমীর জলে অগ্নি 

নির্ববাপিত হইয়! যাঁয়। আমাদের রমণী- 
দের পরিচ্ছদও তব্ূপ। যর্দি কখন পুরুষ 

সন্থুখীন হওয়া রূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়, 

তবে সেই বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিধার 

নব্যভারত । (অষ্টম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা । 

জন্য একখানি বস্ত্র সর্বদাই সঙ্গে রাখা হয়, 

যে বিপর্দে পড়িলেই তন্দারা লঙ্জ। নিবারণ 
কর] যাইতে পাঁরে। প্রকৃত কথ! বলিতে 

হইলে, সর্বাঙ্গ সুচারুরূপে বক্জাবৃত কর! পরি- 

চ্ছদের একটি "সর্বাপেক্ষা প্রধান উদ্দেশ্য । 

আমাদের দেশের রমণীর অস্তঃপুরবদ্ধ! । 

কিন্ত দেশের সৌডাগ্যে এমন দিন আসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছে, যখন হিন্দুরমণীদের 

ভিন্ন রূপ ভবিষ্যত চিন্তা করা আর বাতুলের 

কার্য নহে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাঁবে 

এমন এক দিন অবশ্যস্তাবী, যখন আমাদের 

রমণীর আর অন্তঃপুরেই আবদ্ধ থাকিবেন 

না, তাহারাও স্থুশিক্ষা লাভ করিয়া পুরুষের 

সহিত কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন । আম- 

রাও সেই দিনকে লক্ষ্যপথে রাখিয়া রমণীর 

পরিচ্ছদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াঁছি। 
মানব হৃদয় স্বভাঁবতঃ পৌন্দর্ধ্যের অন্তু- 

রাগী। সৌন্দর্য মনুষ্যের একটি সখের 

দ্বার, যাহাতে সৌন্দর্য্য বর্দিত হয়, তাহাই 

বাঞ্ছনীয় । যিনি মানব জীবনে একটি নৃতন 

সৌন্দর্য্যের স্থষ্টি করিলেন, তিনি প্রকৃতই 

মনুষ্য সমাজের কুতজ্ঞভার পাত্র। আমর 

সৌন্দর্য্যের প্রতিকূল নহি, বরং তাহার অন্ধু- 
রাগী। কিন্তু একটি কথ! স্মরণ রাখিতে 

হইবে। সৌন্দর্য্য বলিয়া কোন সুদৃঢ়, বাঁধ! 
বাধি জিনিন নাই । সাময়িক পরিবর্তনের 

সঙ্গে সঙ্গে তাহাঁরও পরিবর্তন হইয়া! থাঁকে। 

এক সময়ে আমাদের দেশে সুদীর্ঘকেশ 

রমণীর ন্যায় পুরুষের মন্তকেরও শোভ। 

বন্ধন করিত। পরে মুসলমানদের প্রভূত 

কালে তাহাদের দৃষ্টান্তে চুল কিঞিত ছোট 
হইয়া “বাবরী” আকার ধারণ করিল। তখন 
আপামর সাধারণ সকলেই “ বাবরী * 
চুলের সৌনদর্য্যে মুগ্ধ হইল। ৪০।৫* বৎসর 
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পুর্ব পর্য্যস্ত ইহাই সাধারণের রুচি সঙ্গত 
ছিল। ক্রমে ইংরাজের দৃষ্টান্তে আমরা চুল 
একেবারে ছোট করিতে শিখিয়াছি । এখন 

ইহাই আমাদের নিকট সুন্দর বলিয়। পরি- 
গণিত হইয়া থাকে। সমস্ত সভ্যজগতে 
অন্ততঃ রমণীদের দীর্ঘ কেশ সৌন্দর্য্যের 

আঁকর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে । এজন্য 
প্রক্কতি যাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন নাই, 

তিনি পরচুল! ব্যবহার করিতেও 'কুষ্ঠিত হন 
না। কিন্ত“কালস্য কুটিল। গতিঃ।” অধু- 
নাতন স্ুসভ্য ইউরোপ ভূমিতে" কোন 

কোন. রমণী কেশচ্ছেদ করিতে আরম্ত 

করিয়াছেন, এবং এরূপ আশা করা যায়, 

যখন রমণীর! স্বাস্থ্য ও স্থবিধার দিকে অধিক- 

তর মনোযোগী হইবেন, তখন এই প্রথাই 

লদ্বপ্রতিষ্ঠ হইবে। সৌনর্যের আদর্শ 
সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্তন এতই অধিক যে, 
তাহার প্রমাঁণস গ্রহ করিবার প্রয়োজন নাই। 

জারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশের রমণীদের 

পরিচ্ছদ বোধ হয় সর্ধাপেক্ষ। নিকৃষ্ট । ইহাঁ- 

দ্বারা পরিচ্ছদের তিনটি লক্ষ্যের মধ্যে একটিও 

সুচাঁরুরূপে নির্ধাহ হয় না। না ইহাতে 

শীত নিবারণ হয়, না লজ্জা নিবারণ হয়, 

না সৌন্দর্য্য বর্ধন হয়। এ পরিচ্ছদ যে 

আমুল সংস্কৃত হওয়৷ প্রয়োজন, তাহা বোঁধ 

হয়' কোন স্থুবিবেচক ব্যক্তিই অস্বীকার 
করিবেন না। এখন কি ভাবে পরিবন্তিত 

হওয়া! বিধি, তাহাই বিবেচ্য । ইউরোপীয় 
রমণীর সেমিজ, পেটিকোট, জ্যাকেট ও 

হিন্দু রমনীর সাড়ী লইয়! খুষ্টান ও ত্রাঙ্গ 
মহিলাগণ এক প্রকার নুতন পরিচ্ছদের 

স্থষ্টি করিয়াছেন । তাঁহার দ্বারা উল্লিখিত 

তিনটি লক্ষ্য অল্লাধিক পরিমাণে সংসিদ্ধ 

হইতেছে, কিন্তু তাহাঁও কখন ভবিষ্যতের 

০০০০০ 

পোষাক হইতে পারে না। আমাদের 

র্মণীরা আজও অন্যের উপার্জিত অর্থে 

জীবন ধাত্র! নির্বাহ করিয়া থাকেন, তাহাঁ- 

দিগকে এখনও জীবন সংগ্রামে পড়িয়া 

নিজের ভরণ পোঁষণের জন্য অর্থোপার্জনের 

চেষ্টা করিতে হয় না । এক্সপ অবস্থা কখনই 
স্থায়ী হইতে পারে না। সেদিন বহুদূর 
নয়, যে দিন রমণীদ্দিগকেও পুরুষের পার্খে 
দাঁড়াইয়া জীবন সংগ্রামে “থাঁটিতে হইবে । 
তখন এনপ পরিচ্ছদে কখনই চলিতে পারিবে 

না। তবে কি ইউরোপীয় রমণীগণের 

পরিচ্ছদ অনুকরণ করা বিধি ? আমরা/*ঠিক্ 
তাহারও পক্ষপাতী নহি। ছউরোপেও 

স্ত্রীজাতির পরিচ্ছদ সংস্কারের জন্য নান! 

প্রকার আলোচনা ও আন্দোলন হইতেছে । 
মাঁনবদেহই নৈসর্গিক সৌন্নধ্যের চরম 

ফল। প্রকৃতির রাজ্যে এতদপেক্ষ। স্থন্বর 

তর জিনিস আর কিছুই নাই। পরিচ্ছদ 

এক দিকে যেমন শীতোত্তাপ ও লজ্জা 

নিবারণ করিবেক, তেমনই তৌনর্য্য বুদ্ধি 
কবাও পরিচ্ছদের একট! লক্ষ্য । সর্বোপরি 

সুবিধা ও আরামের দিকে দৃষ্টি রাখিতে 

পরিচ্ছদ যদি মানবদেহের সমস্ত 

অঙ্গসৌষ্টৰব একেবারে আবৃত করিয়া রাখে, 

তাহা হইলে সৌন্দর্য্য রক্ষা করা হইল না। 

তছ্িন্ন অঙ্গ সঞ্চালনাদিরও ব্যাঘাত হইতে 

পারে। আমরা এরূপ পরিচ্ছদের পক্ষপাতী 
নহি। 019000706 5159519 9119৮, 900 

97'8)০7 ৪1,019 18096 ০0101290100, 6199 

10688] 11069: 01 1১৪ 0০. এই মতই 

আমাদের নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ 

হয়। স্বভাঁব প্রদত্ত দুখানি প একটি পেটি- 
কোট দ্বারা আবদ্ধ না হইয়া, ছুটি স্বতন্ত্র 

পেটিকোট দ্বারা আবৃত হওয়াই বাঞ্চনীয় । 

ভইবে। 



৯৬ 
পপ পপ পাপা শশী 

ভাহা হইলে পরিচ্ছদের কার্য্যকারীতা র 

অধিকতর বাড়িবে। কেবল যে কাধ্য- ূ 

কারীত। বাঁড়িবে তাহ! নছে, ইহা স্বাস্থ্য- 

নীতিরও অনুমোদিত । এজন্য অনেক 

চিকিৎসক এবপ পরিচ্ছদের স্বপক্ষে মত 

দিয়াছেন । ইংলংড স্ত্রীপরিচ্ছদ সংস্কারের 

জন্য 1₹0107041 1)7988 ৯0919৮৮ নামক 

একটি সভা হইয়াছে । এই স্ভার কোঁন 

একটি সভ্য দ্বারা ১৮৮৫ খুঃ অন্দে ২৯ মে 
তারিখের 7] 812] 835৮ নামক 

সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে এবিষয়ে একটি 
ন্দম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহাতে 

স্ীজাতির 1)0০] 9101 (দ্বিপদী পোষাক) র 

পক্ষে নান। প্রকার যুক্তি দেখান হইম্বাছে। 

ইহ মানুষের দুর্বলতা! হইতে পারে, কিন্ত 
সাধারণ মান্থুযের পক্ষে ইহা বড়ই সত্য যে, 

সে আপনাকে ক্ষন্দর করিতে চায়, নিজের 

সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে চায়। যতদিন 
পর্য্যস্ত যৌননির্ধাচন প্রণালীর মহা ূ 

নিয়ম প্রকৃতির অন্তর্গত থাকিবে, তত দিন । 

এ স্পৃহও বলবতী থাকিবে । বৈর়াগ্য 
যুক্ত ব্যক্তি ইহার নিন্দাবাঁদ করিতে পারেন, 

ইহাতে তিনি মানবের মৌলিক পাপের 
চিহ্ন দেখিতে পাঁরেন, কিন্তু তাই বলিয়া 

প্রকৃতি প্রকৃতিই থাকিবে এবং স্যপ্টি বিনাশ 

হইতে না বসিলে এ স্পৃহারও লোঁপ হুইবে 
ল!। এস্পৃহাঁর উচ্ছেদ সাধন করিতে যাওয়া 

বিড়ম্বনা, তবে ইহাকে নিয়মিত কর! 

মানৰের অবশ্য কর্তব্য । এস্পৃহী কার্যয- 
কালে একটি নিয়মান্থগত হইয়া প্রকাঁশ 

পাইয়া থাকে । ইংলগ্ডের পরিচ্ছদ সংস্কারক 

সভার সম্পাদক লিখিতেছেন,_-] 1১০০ 0£ 

7179 ৮00 01 00০ 0156০0770৮৮ 800০ 

এশা পিস পাপা িসপশাপস্পিপ শশী 

শী শি শী সিসপসীস্পীশাশা শাপলা পাশাপাশি শিস ্িপীপাশাীশিশীাট টিটি ডে রিডিহ 

11311790199 1901 ০7 11০ 1১০) 19205 

নব্যভারত | 
শপ সী সপ পপ ৩ 

খখ্যা। (অষ্টম খণ্ড, দ্বিতীয় স 
০ 

/০ 0770010 ০%0)092310 00 0707010 9০- 

3170 071 100 01919] 91 60০ 00110, 

10 10 1)517013)071700700 079৮ 10) 0190 

1090]. 91178 ভাটা 10) [ি5917018) ৬/1)101) 

21107006009 9061100 0 01)9 100 

1110)19৭ 66) 1১9. 90010) ৩,909 ৩30 [১01 

1070000 0) গ29% 1১০07০01)61101) 1601, 

130 10/-1900000 981:099098 40100 ৮02" 

11001) 010 07 5917001), (400 2) 

0100 10৮5 1১0 00510090০01 01) 1০61) 

0 9যান ১04৮০0০0015 1910120726০ 

079 10100001091) 10100) 01 0780 0079), 

[30 100 67১2৮1730৮9 200. 0205019659 

নাল (0 000)0 11) 8505500) 190 

1)10011021088 91000 3০070 1১000070 

(০ 2/9171071) 800 ৮162) 1 9য7)০9০৭ 

1000) 91708109750) 21009, 91001) 

1007) 6901 ৮0 ভা0েযোনাত 19208 79০6৮ 

009০0 ৪019 ০4 ০০৮৮১ 16 আহ)৪ ড1)19])9):04 

0756 30070 01 0১0 6০০ 00 দ10041706 

9০০৮৭ 2189. 0170 [15171217007 1) 

2117:0 10107901728 05 91)0৮ 7১9৮৮৮০০০ 

0৮100] 9100৮ 218০ ০01001)97)845৮99 01007 

৪0171) চা301))0 9, 10279 192.” আমা- 

দের দেশের রমণীরা যে নিতান্ত পাতলা 

কাঁপড়ের পক্ষপাতী, তাহাতেও ইহার. 

সভ্যতা প্রমাণিত হইতেছে । 

বেমন অত্যন্ত কসিয়া কাঁপড় পরিলে 

শরীরাভ্যন্তরস্থিত যন্ত্রা্দির বিশেষ ক্ষতি 

হইয়। থাকে । তেমনই কোমর হইতে বেশী 
ভারি কাপড় পরিলে ও বিশেষ ক্ষতি হইয়! 

থাকে । | 

পরিচ্ছদ উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাতে সে 

অভাব দূরীভৃ হইয়াছে । এবিষয়ে 9 উদ্ঞ 

1১0102)1 19099 8৯০9196 যে 



সভার সম্পাদক লিখিতেছেন, “ডা৩ 09910- জি সচরাচর পা জামাই পরিয়া থাকেন 
$৪10 0086 মণ 70950091990. & 0188 | এবং তাহাতে তাহাদের সৌন্দর্য্য হাঁস হর না । 

709 12012 00 00062002000) এ 09 2) পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আমাদের ষাহা বক্তব্য, 

30290, 220 0009016  0191021)90১1)9 7009- এক প্রকার শেষ হইল। ইহার জন্য ষে 

76786 0£ 00 0০090 1107199090, 8750 09 | আমাদিগকে অনেক বিক্রপের পাত্র হইতে 

ঘা])10]) (1০ 7০221" 107 200. 88 18001) | হইবে, তাহাঁও জানি । ঞতবে ভবিষ্যতের 

2০০০ 87501999060 23 1867 0৭) 0896০ | প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, মানুষের আরাম ও সুবিধা! 

09 006060.৮ লক্ষ্য করিস্না, পরিচ্ছদের উপযোগিতা সম্বন্ধে 

আমর! এস্থলে এই সভার অন্ুমোদিত যাহ? আমাদের নিকট যুক্তিযুক্ত বোঁধ হইল, 

পরিচ্ছদের একটি চিত্র সংযোজিত রী তাহাই বলিলাম । ধাহারা যুক্তি মার্গীনু 
দিলাম । সরণ করিয়া ইহাঁর গএতিবাঁদ কৰ্িবেন, 

তাহার৷ সন্মানার্থ প্রতিছন্দী, তাহাদের যুক্তির 

| ষথোচিত উত্তর দানে চেষ্টা করিব, না হয়. 
| আপনাদের ক্রুটী হইলে তাহ! সংশোধন 
ূ করিব। আমাদের প্রস্তাব ,যুক্তিঘুক্ত 

হহরেও যে এখনই মকল রমণী শাড়ী 

ছাড়িয়। পাজামা পরিবেন, এরূপ আঁশ! 

আমরা করি না। আমরা সকলেই অভ্যা 

সের দাঁপ। যাহা! কিছু যুক্তিসঙ্গত, তাহাই 
মে আমরা সর্বদা কনিতে পারি, তাহা নহে । 

পিন্ককি ভাল, কি মন্দ জানা আবশ্যক, 

বিচার করা! আবশ্যক ; এবং যাহা আমরা 

যুক্তিনঙ্গত বলিয়া মনে করি, তাহা কাল 

আমাদের দেশে রমণীদের পক্ষে পা । ক্রমে আমাদের সংস্কারের সহিত মিপিয়। 

জাম] পরা সম্পূর্ণ নূতন নহে। পা! জামা ; যাইবে, এরূপ আপা করাও অন্যান নহে। 

পরিলে যে রমণীদের সৌন্্ধ্য হাস হইবে, | কোন নূতন প্রগ! প্রবস্তিত করিতে হইলে 
ইহা নিতান্ত ভ্রান্ত মত। পশ্চিমের উচ্চ । অগ্রে মন প্রস্তুত করা আবশ্যক, মন প্রস্তত 

বংশীয়! মুদলমান রমনীরাও পাঁজামা পরিয়া | হইলে কাঁধ্যে পরিণত করা সহজ হইবে। 
থাকেন এবং সৌন্দরধ্যবৌধ সম্বন্ধে মুসলমান ; সেই আশায়েই আমর! এবিষয়ের প্রস্তাবন। 

জাতি কাহারও অপেক্ষা হীন নহেন, ইচা ; কগিলাম। 
বলিতে অধিক সাহসিকতার প্রয়েজন হয় ূ . জ্রীনীতাদ, এ নন্দী। 
না। পাঞ্জাব ও কাশ্শীরের নানা স্থানে 

০৫ পাপা (9 স্প্রে 
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নীতি কথা । 
মনুষ্য জীৰনের কয সকল চারি 

শেণীতে বিভাগ করা যাঁয়। প্রথম নিজ- 

সম্বন্থীয়, দ্বিতীয় পারিবারিক, তৃতীয় সাঁমাঁ- 

জিক, চতুর্থ আধর্মত্বিক। 

কি রকম করিয়া উঠিতে, বসিতে, চলিতে 

ফিরিতে, খাইতে, শুইতে, লইতে ও দিতে 

হয়, ইহা নিজ-সম্বন্ধীয় কার্য; ইহা ন| 
শিখিলে মানুষ মানুষ বলিষা! গণনীয় হইতে 

পারেনা । তুমি যদি আত্ম কর্তব্য সকল 

সুচ্ঠরুরূপে না শিক্ষা কর, সংসারে পদে 

পদে ভোঁমাকে অপদস্থ হইতে হইবে, 

তাহাতে কেহ তোমার সহায়তা করিতে 

পারিবে না। তুমি যদি কাহাকেও অসন্মান 

সুচক কথা বলিয়। ব্যথিত কর, তাহার ফল- 

ভোগ তোমার নিজেরই করিতে হইবে; 
পৃথিবী শুদ্ধ লোকে যুঠিয়াও কুদ্ধকে সে 
রাগ পাত্রান্তরিত করিতে অনুরোধ করিলে 

সে সম্মত হইবে না। তুমি যদি কাহারও 

দ্রব্য অবৈধরূপে গ্রহণ কর, তুমিই নিজে 
তাহার জন্য দায়ী হইবে । তোমারই তাহা 
প্রত্যর্পণ করিতে হইবে, দ্রব্যাধিকারী 
অন্যের নিকট সে দ্রব্যের প্রতিদান চাহিবে 
না। তুমি যদি প্রাতরুথারী না হও, 

তোমার দিন প্রাতরুথায়ীর দিন অপেক্ষা 

অবশ্যই হন্ব হইবে; তুমি অতিনিন্ত্রী হও, 
তোমার কার্ধ্য করিবার সময় সংক্ষিপ্ত 

হইবে। তুমি অব্যয়ী বা অপব্যর়ী হও, 

তজ্জন্য তোমাকেই কষ্ট পাইতে বা অনুতপ্ত 
হইতে হইবে । 

পারিবারিক কর্তব্য শিক্ষা কখনও সাম্য- 
পপ পপ পপ পা পপ পপ পপ 

ভুক্ত প্রতোক ব্যক্তির শুরু ব| গৌরবর্ণ 

হইতে হইবে কিনব! ক্ষুদ্র ব| দীর্ঘকায় হইতে 

হইবে । মে বিষয় তোমার ইচ্ছার অপেক্ষ! 
করে নাই, তাহার অসাম্য ধর্তবের মধ্যে 

নহে। সাম্যনীতির মানে ইহাঁও নহে যে, 

সকলকে ঠিক তুল্য গৃহে বাস করিতে হইবে, 
তুল্য পাত্রে আহার করিতে হইবে বা তুল্য 
রকমের কাপড় পরিতে হুইবে। ইহার 

অর্থ এই যে, এক পরিবারের প্রত্যেকেই 

প্রত্যেকের যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুসারে 

পরিশ্রম করিবে ও সকলেই শ্রমফল কুত 

কর্মের পরিমাঁণানুনারে নহে, আপনাপন 

আবশ্যকের পরিমাণান্ুসারে ভোগ করিবে । 

নারী নারীর কাঁধ্য করিবে, পুরুষ পুরুষের 

কাধ্য করিবে ; যদি কেহ তোমার পরিচর্ধ্য 

করে, তুমিও তাহার পরিচর্যা করিবে, সে 

ভক্তিভাবে করিয়। থাঁকিলে, তুমি স্নেহের 

ভাবে করিতে বাধ্য । যদ্দি কোন ভাই 

ডেপুটি ম্যাঁজিষ্রেট ও কোন ,.ভাই কেরাণী 

হ্প্, কাধ্যস্থলে তাহাদিগের ব্যবসায় গত 

পরিচ্ছেদাদি পৃথক রকমের হইবে, কিন্তু 

যখন তাহারা এক পরিবার ভূক্ত ভাই ভাই, 
তখন কোন পার্থক্য থাকিবে না । 

কিন্ত আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষায় পরি- 

বর্তের যে তরঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছে, তাহাঁতে 

প্রায়ই দেখা যায়, এক পরিবারভুক্ত ব্যক্তির! 

সাম্যনীতি মানিয়া চলিতে পারেন না, এজন্য 

আমি বিবেচনা করি সে, কোনও ছুই জন 
উপার্জনক্ষম বিবাহিত পুরুষদিগের একান্ন) 

ভুক্ত থাকা উচিত নহে। সমভাবে পৃথক 

নীতি বোধ ব্যতিরেকে হইতে পারে না। | হইয়া সদ্ধবহার ছারা পরস্পরের প্রতি 
সাম্যনীতির মানে ইহা নহে যে, এক পরিবার সহানুভূতি প্রদর্শন কবিলে সমাজের যথেষ্ট 
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উন্নতি হইতে পারে। হিংসাবৃত্তির পশু- 

ভাব আমরা বহুকাল ধরিয়া প্রাণপণে 

চালাইয়৷ আদিয়াছি, কিন্তু তাহাতে কেবল 

আত্মহানি ভিন্ন কখনও কোন শুভ ফল 

পাই নাই; এজন্য আমি" বলি, এক্ষণ 

উহাতে ইতি দেওয়া যাঁউক, আইস আমর! 

প্রতিদ্বন্দিতার যুগের আবির্ভাব করি) ইহা! 
করিতে পারিলে ক্রমে ক্রমে আপনা হই- 

তেই সহানুভূতির কাঁল আপিয়।- পড়িবে । 

আপনাঁরা ইহাতে সম্মত হইবেন কি ? 

সম্প্রতি একটা! প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, স্ত্রী 

লোঁকেরা স্বাধীন হইয়া পুরুষের ন্যায় 
উপার্জনক্ষম হইবে না কেন? আমি 

জানি, এ বিষয়ের আপজি করিতে হইলে 

গালি খাইতে হইবে, কিন্তু তথাপি এ মতের 

পক্ষপাতী হইতে পাঁরিতেছি না, কারণ 

প্রাটীন কাল হইতে একট কার্যা-বিভাগ 

চলিয়! আসিয়াছে, তাহাতে নারীরা অন্তঃপুরে 

অধিষ্টাত্রী দেবতা হইয়! সাংসারিক আভ্য- 

স্তরীণ বিষয়ের তত্বাবধাঁরণ করিবার অধিকাঁ- 

রিনী; পুরুষেরা বহিস্থ সমস্ত কার্য্য সম্পা- 

দনের অধিকারী । নারীদিগকে স্থুশিক্ষা 

দেওয়া উচিত, কারণ স্তুশিক্ষ1 ব্যতিরেকে 

মানুষের পশুত্ব দুর হর না, বিশেষতঃ সুশি- 

ক্ষিত পুরুষের ওরসে অশিক্ষিত নারীর গর্ভে 

সন্তান জন্সিলে সে সন্তান অংশত মূর্খতা 

ধাতুদ্বারা গঠিত বপিয়া৷ তাহার পূর্ণ মনুধ্যত্ত 
হইতে পারে না; আরও বিস্তার করিয়া বলি, 

শিক্ষিত পুরুষের অরা1 ১০০ ও তদীয় স্ত্রীর 

শিক্ষার অরা * শুন্য হইলে তাহাদিগের 
সন্তানের অর উভয়ের সমগ্রির অর্ধাংশ 
১০০1০ 

-₹--৫০ হইতে পারে, কিন্ত পিতা 
মাতা উভয়েব শিক্ষার অরা ১০০একশত পরি- 

মাগ হইলে, সন্তানও ১০০ আর বিশিষ্ট হইংব। 

সপ 

কিন্তু শিক্ষা দেওয়া বিধেয় বলি! নারী- 

দিগকে স্থাতত্ত্ দেওয়া যুক্তিযুক্ত হইতে 
পারে না, কারণ তাহাদিগের প্রকৃতি স্বভা- 

বতঃ কোমল । স্বাতন্ত্রয দিলে রাক্ষস- 

দিগের মধ্যে তাহারা আত্মরক্ষা করিতে 

পারিবে না। আরও এ্দেখা যাইতেছে, 

তাহাদিগের গর্ত, প্রসবাদি কতকগুলি কঠোর 

প্রাকৃতিক বাধ্যতা আছে, তাহাতে সময় 

সমর তাহাদিগের শ্রম-যোগরতা থাকে না। 

প্রচলিত শ্রমবিভাগের নীতিট! ভঙ্গ করিলে 

সংসার গঠন হয় না। যাহাতে ক্রেবল 

উপার্জন আছে, রক্ষণ নাই, সে. অ$বার 

সংসার কিসের? মানব জীবনের ঘর্ধেক সুখ 

সাংসারিক সুশৃঙ্থলতার উপর নির্ভর করে; 
যে মন্তুষ্যের উত্তম সংসার নাই, সে সন্ন্যানী।। 

বুনা, বাগ্দী, সাঁওতাল ও অন্যান্য যে সকল 

জাতির স্ত্রীদিগকে আংশিক বা সম্পূর্ণ স্বাধী 
নতা দিয়।ছে, তাহাদিগের মধ্যে অপবিত্র? 

পুতিগন্ধ সর্বদাই প্রতীয়মান হয় এবং তাহ! 

দিগের সন্তান গুলিও ছুর্বল, কাপুরুষ ও 

পণ সদৃশ । পাশ্চাত্যের! নাগীদিগকে পুর্ণ 
স্বধীনত। দেন নাই, যে একটু দিয়ছেন, 

তাহাতেই এই ফল দাড়াইয়াছে যে, শ্বেত 

পুকষের1 এক্ষণ অনেকেই বিবাহ কনিতে 

অনিচ্ছক। এ অনিচ্ছা কখনই তাহা দিগের 

জিতেক্দ্রিয়ত। হইতে নিস্যত হয় নাই, ইন্দরিঘ়- 

ওদাস্যও কখনও ইহাঁর কারণ নহে, তাহ! 

বিশেষরূপে জানিয়াছি ; কেবল নারীদিগের 

স্বেচ্ছাচারিতাই এ অনিচ্ছার উত্পাদক । 

সুবা খ।ইতে না ধরিনাই খাল কাটিন্না। লে।ন। 

জল আনিয়1ছ, আবার সাঁর-শূন্য স্বাঁপীনতা 

দরিয়। যদি নারী প্রক্কতির দেখোণম পৌন্দয্য 

টক বিন কর) খাদ সাপ উপিযা 

ম1লে। 
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এ দেশের মধ্যবর্তীদিগের যেরূপ অবস্থা 
ঘটিয়াছে, তাহ'তে জ্ীনীতির কোন ব্যতি- 

ক্রম করিলে এই শ্রেনীই সর্বাপেক্ষা অধিক 

ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, তাহার কারণ এই যে, 

মধ্যবর্তীর এক্ষণ সংসার আছে, কেবল নাঁরী- 

দিগের গুণে । অক্ষম অলস পুরুষ ঘরের 

চাঁলের খড় যোগাইয়। উঠিতে পারেন নাই। 

বৃষ্টি পড়িয়া মেজে ডোয়া গলিয়। যায়, 

প্রত্যেক প্রত্যুষে গৃহ-দেবী লেপিয়া তাহার 
সৌন্দর্য্য রক্ষা করেন, যে দর্শক চালের দিকে 

চাহিয়! পুরুষাটিকে অবজ্ঞা করে, সেই আবার 

মেজে ডোয়ার দ্রিকে তাকাইযা৷ পত্বীকে 

সন্মান না "করিয়া পারে না, স্থৃতরাং ইহাতে 

বাড়ীটের একটু সম্মান রক্ষা! হয়, এবং আগ- 

স্তকের বসিবাঁর অশ্রদ্ধা থাকে না। 

প্রভুরা ধোপার পয়স৷ দিয়া কাপড় 
কাচাইতে পারেন না, অথচ ময়ল কাপড় 

পরিয়! প্রকাশ্য স্থানে যাইতে যথেষ্ট লজ্জ' 

বোধ করেন, একপ স্থলে গৃহ লক্ষ্মীর! ক্ষারের 

দ্বার] কাপড় কাচিয়া স্বামীর সম্মান রক্ষ। 

করেন । রিপু করিবার জন্য দরজীর পয়সা 

ন। জুটিলেও স্বামীরা নারীদিগের সীহাষ্য 
লন) ঘরের আরশুলা, মাকড়সাঁও নারী 

দিগের মারিতে হয়, পুকষগণ তাহাতেও 

অশক্ত । 

আবার দেখুন, অলস অপদার্থ হইলে 

কত দোষ ঘটে, তাহার অবধি নাই । পুরুষের! 

ভাঁল খাবার কিছু ভোল মাচ, তরকারী, ছদ, 

বি) আনিতে পারেন না, অথচ মন্দ খাইতেও 

চাঁহেন ন1) নারীর। ইহাতেও বিরক্ত ন। হইয়! 

নিজহাতে বন হইতে শাক সবজী তুলিয়া 

তাহার ভাজ চড়চড়ী, উক করিয়! পরিতোষ 

পুর্বক কেবল পতিদেবভাঁ'ক নভে,সভিথিকে 

পর্যাস্ত ভোঙগন করান । 

নব্যভারত | (অস্টম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা । 

সামাজিক ব্যবস্থার গুণে, নারীরা এই সকল 

অসাধারণ গুণের অধিকারিনী হইয়াছেন? 
স্বাধীনতা পাইলে তাহারা অধিক জ্ঞান লাভ 

করিতে পারিবেন,একথা আমি অস্বীকার করি 

না, কিন্ত সে-সকল জ্ঞান জুক্ষদৃ্টিতে ততটা 
স্থখজনক হইবে না, আর সংসার নামে ষে 

একটা স্থখের বস্তু পুর্বে উজ্জ্বলভাবে ছিল, 
বর্ধর পুরুষদিগের দোষে নষ্ট হুইয়াও নারী- 

দিগের গুণে এক্ষণও যাহার ভগ্রাবশেষ আছে, 

তাহ! একবারে লোপ পাইবে, তখন কীদিয়াও 

পাঁপের আোত ফেরান যাইবে না। 

যদি রমণীরা মনে করেন, আমি স্বজাতির 

( পুরুষদিগের ) স্থথের পক্ষপাতী হইয়া নারী- 

দিগের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছি, 
তাহ হইলে আমার প্রতি অত্যন্ত অবিচার 

করা! হইবে, কারণ আমার ইহা। অটল বিশ্বাস 
যে, সংসারটা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই এজমালী 
সম্পত্তি, একজন ভিতরে ও একজন বাহিরের 

ভার না লইলে কদাঁচ সংসার হইতে পারে ন1। 

যদি আমার স্বদেশীদিগের উত্তুট বুদ্ধিতে এ 

ংসার ধ্বংস হইয়া যায়, অন্থথী কেবল 

পুরুষেরা হইবে না, নারীরাও হইবেন, এই 

জন্য আমি ব্যগ্র হইয়াছি। 

যে সকল উন্নতমন। পুরুষেরা স্বাধীনতা! 

দিয়া! নারীদিগের মনস্তষ্টি সাধন করিতে 

অগ্রসর হইয়াছেন, তীহার! যে, দেশের কি 

প্রকারের হিতৈধী, তাহা আমি বুঝিয়৷ 
উঠিতে পাঁরিতেছি না। যে নারীর গৃহ- 

পারিপাট্যে স্বখে কাল কাটাইতেছ, যে 
নারীর স্বহস্ত-রচিত কাথায় শুইয়া! মানুষ , 

হইয়াছ, যে নারীর পাক খাইয়া হষ্টপুষ্ট 
হইয়াছ, তাহাদিগকে আজ মানুষের হাটে 
বেচিবীৰ চেষ্টা কেন? যদি মনুষ্য 

গকে, পরিশ্রমী হইতে চেষ্টা কর; ধাহান্ছে 
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ঘরে জ্বল না! পড়ে, ছেড়া কাপড় না পরিতে 

হয়, নারীর সংগৃহীত শাক খাইয়া না জীবন 
ধারণ করিতে হয়, তাহার চেষ্টা দেখ । তুমি 

অক্ষম দরিদ্র বলিয়া তোমার স্ত্রীর মনে যে 

দুঃখ, তাহা জলস্ত দীপ শিখার ন্যায় তাহার 

কোমল হৃদয়ে অঙ্থন্নিশি জলিতেছে, ভূয়া 
স্বাধীনতার একটা! দিল্লীর ' লাড্ডু দিলে সে 

দুঃখ কদাচ অপনীত হইবে না। যদি পুরুষত্ব 

পদবীর উপযুক্ত হইতে চাঁও, শ্রমশীল হইয়া 
নারীর মনোছ্ঃখের 'নিরাকরণ কর। ঘরের 

ভিতরে এরূপ বিস্তর কাজ আছে, যাহাঁর 

কুচাল্ন ও স্ুপধ্যবেক্ষণের দ্বারা নারীরা 

সমাজে পৃজনীয় হইতে পারেন । 

যে সকল দুঃখের কথা বলিলাম, ইহা মধ্য- 
ব্তী সাধারণের অবস্থা, যদি সংস্কারক মহো- 
দয়গণ এপ অক্ষম দরিদ্র ন! হন, তাহা হইলে 
শতকর! হিসাবে তাহারা নগণ্য হইলেও, 
তাহার্দিগের নিকটে আমি এই নিবেদন 

করিতে পারি যে, সমাজ-সংস্কারটা একটা 

ব্যাঙ্গাচি খেলা নহে; যদি শ্রীমতীদিগের 

প্রতি তাহাদিগের বিশেষ অন্ুকম্প। হুইয়! 
থাকে, স্থশিক্ষা দিউন; স্থৃশিক্ষা। সমাপ্ত হইলে 

সুন্দররূপে সংসারিক কার্ধ্য নির্বাহ করিতে 

শিক্ষা! দ্িউন। আমাদের সামাজিক আচার 

ব্যবহারগুলি এরূপ বাতুল বুদ্ধি প্রস্থত নহে 

যে, ইহার যে কোনটা ভাঙ্গিলেই অমনি 

থরতর বেগে মঙ্গলের শআ্োত প্রবাহিত 

হইবে । আমি বলি, সর্বাগ্রে নিজেরা ভাল 

হও, তাঁরপর সমাজে হাত দিও । সংস্কার 

করিতে হইলে প্রথমে লঘু বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
করিতে হইবে। 

ভূতীয়তঃ, মানুষের সামাজিক কর্তব্য 

শিক্ষার প্রয়োজন। আত্মক্কার্ধ্য শিক্ষার 

বেলা মাছশকে কতক্ষট। 'আম্মন্তপী হইচে 

হয়, 

বিসর্জন দেওয়া আবশ্যক, কিস্তু সামাজিকতা! 

শিক্ষার সময় আত্মকে একেবারে বলিদান 

দিতে; ম। পরিবারিক সাম্যনীতি অপেক্ষা! 

সামাজিক সাম্যনীতিটা অত্যন্ত উচ্চ ক্ষেত্রের 

উপর সংস্থাপিত। যে, সেই লোকোত্তর 

সাম্যের উজ্বল ভাব পরিগ্রহ করিতে সমর্থ 

হইয়াছে, পে ক্ষুৎ পিপাসাদি সামান্য দৈহিক 
অভাব সকলের বশবর্তী, থাকিলেও জন- 

সমূহের নিকট দেবতার ন্যান্ন পুজ্য হইতে 
সমর্থ। যদি কেহ সম্পূর্ণ অস্মোৎসর্গে না হইয়া 

কিয়ৎ পরিমাণে হইয়া থাকে, সে সেই পরি- 
মাণে পূজা পাইবার অধিকারী! | 

মিল প্রভৃতি বিখ্যাত পাশ্চাত্য জমাঁজ 

তত্ববিৎদিগের বিবেচনায় ব্যক্তিগত বিষয়ের 

সহিত সামাজিক বিষয়ের সহিত সংঘর্ষটা 

একবারে পরিত্যাগ করা উচিত। তীহারা 

বলেন, ব্যক্তিগত বিষয়গুলি পরিমাণে বিপুল 

ও প্রকৃতিতে জটিল, কিন্ত সমাজ সম্বন্ধে তাহার 

ইষ্টানিষ্টকারিতা সামান্য, স্থতরাং এই সকল 

বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইলে সমাজের 
অমূল্য পরিদর্শন শক্তির একটা প্রধান অংশ 

এই বিষয়ই গ্রাস করিয়া ফেলিবে ; কিস্তু যদি 
এঁ বিষয়গুলিকে ব্যক্তিগত, অতএব শবল্প 

হিতাহিত মূলীভূত বলিয়া একেবারে পরিত্যাগ 

করা যায়, তাহা হইলে সমাজের জাতীয় 

বিষয় চিন্তার যথেষ্ট সময় মিলে এবং ব্যক্তি- 

রাঁও ক্রমে ক্রমে দোষের দুষ্যতা পরিগ্রহ 

করিয়া সংশোধিত হইতে পারে । 

ভাব, একজন হিন্দু পলাওু ব্যবহার 
রেন ১ পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মতে 

ইহাতে হিন্দু সমাজের প্রতি বাঁদ করা উচিত 

নহে, কাঁরণ ইহ! ভোক্তার বাক্তিগত বিষয় । 

ঘদি সমাজ ইহাঁকে ধরেন, অশেস চক্ষুলজ্জায 



১০২. নব্যভারত । (অষ্টম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা । 
সী পাপ পাপ 

বিসঙ্জন দিয়া একটী লোককে শক্র করিতে | মানুষের ৩ প্রকারের উন্নতির আবশ্যক 

হইবে, অবশেষে হয়ত বিষয়টি প্রমাণ হইবে | আছে, যথা__-দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক ? 

না; কিন্ব। যদি প্রমাণ হয়, তাঁহা হইলে সেই 

লোকটাকে শান্তি দিতে পার, কিন্ত তাহাকে 

সমাজের একট] প্রতিশ্রুত বৈরি না করিয়াও 

পারিবে না এবং দোষ গোপনে চলিবে ভিন্ন 

তাহাকে একেবারে দোষ. হইতে নিবৃত্ত 

করিতে পারিবে না; কাঁজেকাজেই এবিষয়ের 

হস্তক্ষেপে সমাঞ্জের শাসন শক্তির অপচয় 

হয় মাত্র । আবার পক্ষান্তরে ভাব, এক 

ব্যক্তি একখান জাল থত প্রস্তুত করিল, 

ইহা কখনই ব্যক্তিগত দোঁষ নহে, সামাজিক 

দোষ, কারণ ইহাতে কার্য্যকারক ব্যক্তি 

একাকী সংস্ট নহে, অন্য ব্যক্তির ক্ষতি 

হইবার সম্ভাবনা আছে । ন্থতরাং ইহাতে 
সমাজের ধিপক্ষ হওয়া আবশ্যক ॥ 

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ বলেন যে, এই 

উদারনীতির অনুসরণ ব্যতিরেকে কোন 

জাতি উন্নতি লাঁভ করিতে পারে না, আমিও 

এই নীতিট। অত্যন্ত সত্য ও সঙ্গত বিবেচন। 

করি, এজন্য আমার একান্ত ইচ্ছ। যে, আমার 

স্বদেশীয়গণ ক্রমে ক্রমে এই নীতিট৷ সম্পূর্ণ 
রূপে গ্রহণ করেন। এই নীতিটাকে 
কাধ্যতঃ গ্রহণ করিবার পুর্বে ব্যক্তিগত 

স্বাধীনতার সহিত স্বেচ্ছাচারিতার যে স্বর্গ 

মর্ত্য পার্থক্য, তা:1 সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম 

করা আবশ্যক । স্বেচ্ছাচারিতা হইতে 

স্বাবীনতাকে চিনিয়া লইবার এই এক 

উপায় আছে যে, স্বাদীনত] সর্ধদ।ই সমাজের 

পরিণাম শুভকর, এবং স্বেচ্ছাচারিতা অনি- 

ষ্ে্ন উত্পাদক। বদি ব্যক্তিগত স্বাধীন- 

তর সৃষ্টি সাধন করিতে যাইয়া আমর! 

স্বেচাচারিভাৰ প্রশ্রম দিয়া বদি, তাঁহ) 

হইলে নিশ্চয়ই আমবা আঃগদছ খাই । স্পেস” পপর পপ 

যে ব্যবহার এই তিনের একতমেরও পরি- 
পোষক) আমরা নির্ভয়ে তাহার সমর্থন 

করিতে পারি | 

রাজনীতি শিক্ষা, সমাজনীতি শিক্ষার 

অন্তর্গত! যে জনসমাজের স্থ-শাস্তির 

বিষয় পরিগ্রহে পটু, সে নিশ্চয়ই রাজনী- 

তিজ্ঞ। প্রত্যেক দেশের ও প্রত্যেক জাতির 

রাজনৈতিক অবস্থা তত্তৎ্ দেশ বা জাতির 

সাদাজিক অবস্থার অদ্ধিতীয় ফলম্বরূপ । 

তোমার সমাজ যদি নিমগাঁছ হয়, তাহাতে 

নিম ফল অবশ্যই ধরিবে, যদি অশগাছ 

হয়, তাহাতে অশ্ফল ধরা কেহ রোধ করিতে 

পারিবে না। পরিশ্রমিভা, সত্যবাদিতা ও 

সচ্চরিত্রভাই স্বাধীনতার জীবাণু । ষে 
জাতির ব্যক্তি বিশেষের চরিত্রে স্বাধীনতার 

জীবাণু সকল ন1 লক্ষিত হয়, সে জাতি 

কখনও স্বাধীন হইতে পারিবে না। যে 

জাতির অন্ুপুরক ব্যক্তিরা অ্মশীল হইতে 

পারিয়াছে, সত্যবাদী হইতে তাহ ধিগের 
কষ্টবোধ হইবে না) এবং সত্যবাদী হইলে 

পর, সচ্চরিত্র হইতে আর কোন বাধা 

থাকিবে না। পরিশ্রমের এরূপ জাজ্বল্য- 

মান মহিমা আছে যে, তাহার ফল ততক্ষ- 

ণাৎ্ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়। যায়) মান্ু- 

ষের যেব্ধূপ ফল-লিগ্না আছে, সেইবপ শ্রম 

পিপ্মা খাকিলে এ জগতে কেহই হাহাঁকাঃ 

করিত না। যে মিতাঁচারী নহে, অর্থাৎ 

পরিমিত আহার নিদ্রাদিযুক্ত ও জিতেন্দ্রিয় 
নহে, সে অবিলম্ষে রুগ্ন, শীর্ণ ও অবর্দণ্য 

»ইরা পড়িবে) সুতরাং পরিশ্রমের প্রয়োজন- 

বত্বা অবপারণ হুইব।মাত্র মানুষ পরিমিত 

হইত শপ্য হই 7 থাক । ক্ষুণা পরিশ্র- 



জ্যৈষ্ঠ) ১২৯৭1) 
শপ অপ পে সপ সাপ 

মীর কুটীরে উকি “দেয়, কিন্ত প্রবেশ করিতে 

সাহস করে না, কাঁরণ প্রচুরতা সর্বদাই 
পরিশ্রমেত্র অনুগামী? প্রচুরতা থাকিলে 

মিথ্যা/ বলিবার আবশ্যকতা থাকে না, 

স্থতরাঁং পরিশ্রমী হইতে পারিলে সত্যবাদী 

হওয়াটা অত্যন্ত সহজ হইয়া পড়ে, আবার 
সত্যবাদী হইতে পারিলে লৌককে বাধ্য 

হইয়া সচ্চরিত্র হইতে হয় । 
একবাঁর উচ্চজাঁতি ও শ্রমজীবিদ্রিগের 

নীতি কথা। 
সস 

৬০৩) 

পরিত্যাগ করিয়া ঘোর পরিশ্রমী হওয়। 

আবশ্যক । যদি তুমি আমাকে বল, অমুক 

জাতি অপেক্ষা অমুক জাতি উন্নত, তাহ! 

হইলে আমি তত্ক্ষণাৎ বুঝিব যে, প্রথম 

অপেক্ষা দ্বিতীয় জাতি অধিক পরিশ্রমশীল। 

আমরা পরাধীন হইঙ্গাছি আমাদিগের 

ভীতি সাধারণের ছুরাচারের দোষে, কিন্তু 

শ্রেণী বিশেষের দোষের অংশ বিশ্লেষণ 

করিলে দেখিতে পাওয়া যয়ি যে, ইহ] শ্রম- 

প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিতে পাইবে, লন্বো- | জীনিদিগের দোষে ঘটে নাই, মধ্যবর্তীদিগেনর 

দূর উপবেশন-বিশারদ ধনীদিগের অপেক্ষা । দোষে ঘটিয়াছে। 

শ্রমজীবী সমাজে সত্য অধিক পরিমাণে 

বিরাজিত। অলস ধনীর জীবনের অধি- 

কাংশ সময় এরূপ জঘন্য চিন্তায় অতি 

বাহিত হয় যে, ভাহা কোন প্রকারে যদি 

ব্াক্ত হইত, তাহা হইলে লোকে ভাহাদিগের 

এদেশের শরমক্ষলের 

লোভে ইংরেজ, ফরাসী উভয়েই আমাদিগের 

উপকূলে দুরিতেছিল, এমত সময়ে এদেশের 

দ্বারপাঁল মধ্যবর্তীগণ ধনজনের দ্বার সাহায্য 

করিয়া ইংরাঁজদিগকে প্রবেশ .করাইষা- 

ছেন। সেই কলঙ্কী মধ্যবর্তীগণ এক্ষণও 

প্রতি লোষ্টর নিক্ষেপ করিত। অলস ব্যক্তিরা ; আলস্যের সাগরে নিমগ্ন। সাই সাই করিয়া 

পরিশ্রমীদিগের ভার্ধ্যাস্থানীয় ; যেমন উপ- ূ 

থৃক্ষ সকল মৃলবৃক্ষদিগের স্কন্ধে উপবেশন 
করিয়া তীয় রসে আত্মপোষণ করে, 

অসল ব্যক্তিরাও সেইরূপ পরিশ্র্মী- 

দিগের মন্তকে বসিয়া শ্রমফলভোগ 

করে, কিন্তু বিনিময়ে কিছুই দেয় না। 
এজন্য অলস লোক সকল পরিশ্রমীদিগের 

গলগ্রহ ৷ তাহারা অনর্থক বাচিষা থাকিয়। 

কেবল পৃথিবীর ভাঁর বাড়াইতেছে, তাহারা 

মরিলে ভার পাতলা হইয়া যেমন বন্থুমতী 
ত্রাণ পাইত, তেমনি কতকগুলি অনস্ত,প 
বাচিয়া যাওয়াতে, পরিশ্রমীরা পুর্ণ আহার 

পাইতে পারিত। যে জাতির মধ্যে পরি- 

শ্রমী লোক অল্প, কিন্তু অলস ভোঁগদক্ষ 

লোক অধিক, সে জাতির পতন অনিবার্য ; 

স্তরাং যে জাতির উন্নতি করিবার ইচ্ছ! 

তান খেলিতেছেন, শ্রম করিবার আবশ্যকত। 

বোধও নাই, ক্ষেত্রেও খুঁজিয়। পান না। আজ 
কাঁল শুনিতেছি, কেহ কেহ গভর্ণমেণ্টের 

নিকট “আমাদিগকে ব্যবহারিক শিল্প শিখাও, 

আমাদিগকে ব্যবহার শিল্প শিখাঁও” বলিয়। 

এক একবার বিকট চীৎকার করিতে 

ছিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই সে চীৎকার অনন্ত 

আকাশে মিশিয়া যাইতেছে । কতদিনে 

এ পোঁড়। হাঁড়ে আত্মগ্নানি জাগিয়া উঠিবে, 

তাহা কেমন করিয়া বুঝিব? 

তুমি পরিশ্রমের ক্ষেত্র খুঁজিয়া পাও না! 
ঘরের চালে এক লক্ষ মাকড়সার বাঁসা, 

থুপথাপ করিয়া গুড়া পড়িতেছে, আর. 

সুলায় (তৈলপায়ী) বাক্স, পেটর! বোঝাই, 

সমস্ত জিনিস নষ্ট করিতেছে; বাড়ীর 

উঠান, চতুঃপার্খ ঘাসে জঙ্গলে আকীর্ণ, 

হয়, তাহাব ব্যক্তিদ্রিগের সর্বাগ্রে আলম্ত | জৌক সকল পিল পিল করিফ্ণা বেডাইতেছে; 



শপ শে পাপা সপ 

মচ করিয়া খাইতেছে ; ইহাতে তোমার 

ভ্রক্ষেপ নাই ! শ্রমশীলত স্বতঃই কাহারও 
ঘাড়ে চড়িয়া বসে না, উহা! অতি কঠোর 

অভ্যাসের ফল। শরীরকে দৃঢ় ও শ্রম- 
সহিষ্ণু করির। প্রত্যত করা, জীবনের পক্ষে 

অত্যন্ত উপকারজনক । একজন পাশ্চাত্য 

ধর্ম-যাঁজক বলিয়াছেন “কেবল ভারতবাসীই 
জগতের একমাত্র জাতি, যে ভ্রমণ অপেক্ষ! 
দণ্ডায়মান থাকা, দণ্ডায়মান থাকা অপেক্ষা 

উপবেশন করা এবং উপবেশন কর! অপেক্ষা 

শয়ন করা প্রিরতর মনে করে” । এ অপ- 

বাদের কি' কখনও ক্ষালন হইবে না? 

আমরা কি ক্রীড়া কৌতুক করিয়। যাত্রার 
দলের সং.সাঁজিয়। জীবন অতিবাহিত করি- 
বার জন্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছি? শয়নাশন 

ও সন্তানোৎপাদন কখনই মন্ুয্যের প্রধান 

কর্ন নহে, ইহার দ্বারা কখনও কোন মনুষ্য 
গৌরবাদ্বিত হইতে পারে নাই। কে কত 

বৎসর বাচিয় থাকে, তাই ধরিয়া জীবনের 
গুরুত্ব পরিমিত হয় না; কে কতগুলি কার্ধ্য 

করিয়াছে, তাহার দ্বারা জীবনের মূল্য অব- 
ধারিত হয়। 

যদি তোমর! এই বিষ্ঠার কীটত্বেই তৃপ্ত, 
তবে আমার কিছুই বক্তব্য নাই, আর যদি 
মানুষ হইবার অভিপ্রান্র থাকে, তাহ হইলে 
আঁমার কিছু বলিবার আছে। পরদিনের 

কর্তব্য কার্যযগুলি পুর্বদিনে শয়নকালে 

তালিকা দ্বার স্থির কর? নিদ্রা হইতে 

প্রত্যুষে উঠিয়া একটা যন্ত্রের ন্যায় একে 
একে সেই কর্মগুলি সম্পন্ন কর; হাসিয়া 

খেলিয়া গল্প করিয়া দিন কাঁটাইও ন1। 

স্থিরীকৃত কাধ্য সমাধা করিতে যে বিশুদ্ধ 

ক্ষুধা উপস্থিত হইবে, তাহাতে আহারে 

নব্যভারত | 

ঘরৈ বেড়ীয়. উই ধরিয়াছে, দিবানিশি মচ | উত্তম রুচি অনুভব করিবে, ভুক্ত বস্ত স্ুচারু 

(অষ্টম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা । 
পপ পপ 

রূপে পরিপাক হইবে এবং রাত্রিকালে 
নিদ্রায় অসাধারণ তৃপ্তি পাইবে । ইহাতে 
মনের প্রফুল্লতা, স্বাস্থ্য ও উন্নতি ক্রমে ক্রমে 

আপন। হইতে হস্তগত হইবে । কার্ষ্যের 
তালিকাঁট। খুব সতর্কতার সহিত প্রস্তত 

করিবে, যেন তাহার মধ্যে কোন অন্পতুক্ত 

বিষয় না প্রবেশ করে। 

যে সকল উন্নতিশীল লোকের জ্যোতিতে 

দশ দিক আলোকিত হয়, তাহারা সকলেই 

প্রাতরুথায়ী, অক্লান্ত কর্মচারী ও মিতব্যয়ী। 

ভারতবর্ষে যে অধ্যবসায়ী লোক জন্মে না, 

একথ! মিথ্য1, তবে প্রভেদ এই যে, ইংলগ্ডের 

অধ্যবসারী লোক উপযুক্ত জনসাধারণের 

শতকরা ৯৯ জন, আর এ দেশের শতকর। 

৫ জন। জীবিকার স্ুলভতাঁবশতঃ ভাঁরত- 

বাদী এত উপবেশন-লিগ্প, হইয়াছিল 9 
উপবেশনের দ্বার যাহার জীবিকা নির্বাহ 

হইত, জনসাধরণেও তাহাকে অতান্ত 
সৌভাগ্যশালী বলিয়া মান্য করিত, কিন্ত 

এক্ষণ সে জীবিকার স্থলভতা একেবারে 

তিরোহিত হইয়াছে; তথাপি আমা- 

দিগের বীরেরা আত্মচিন্তা পরিত্যাগ 

করিতেছেন না। সাধারণেও অলস অক্ষম- 

দ্িগকে উপেক্ষা করিতে শিখে নাই, 
কিন্তু প্রথম ফল এই দেখা যাইতেছে যে, 
মধ্যবর্তীদিগের গৃহ দিন দিন শ্রীভ্রষ্ট হই- 
তেছে; ন্যুনাহারে শরীর বলহীন ও তেজো- 
হীন ও শীর্ণ হুইয়। পড়িতেছে । 

কুবি, শিল্প, বাণিজ্য ও দাসত্ব এই চাঁরি 
প্রকারে প্রশস্ত জীবিক। লাভ হইতে পারে। 

স্কন্ধে হল লইয়া! কৃষিকার্ধ্য করিতে মধ্য- 

বর্তীকে বলি না; কিন্তু নারিকেল, স্থপারি 

ও আম, কাঁঠালের বাগিচা করিতে থে 
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কৃষিকার্ষ্যের আবশ্যক, তাহা তাহাদিগের 

অস্বীকার করাটি। কি সঙ্গত? 

মধ্যবর্তীদ্দিগের শিল্প-স্কুলে প্রবেশ করা 
আবশ্যক, কারণ দেখা গিয়াছে, মধ্যবর্তী 

যেকার্য্যে ন! প্রবেশ করে, ভ্কাহার উন্নতি 

রুদ্ধ হইয়া থাকে। পাল ও পটুয়াগণ 
মাঁজাতার আমল হইতে পট চিত্র করি! 
আসিতেছিল, কিন্তু পরিশেধে মধ্যবর্তীগণ 

আর্টস্কলে প্রবেশ করিয়া চিত্র বিদ্যাকে 

না সংস্কত করিলে অদ্যাপি পাল পটুয়ারা 

সেই শিরাপেশীশূন্য দেবচক্ষু বিশিষ্ট মুস্তি 
আকিতে থাকিত। এজন্য বলি, যদি 

আমাদিগের কুস্তকাঁর, কর্মকার ও সুত্রধর 

প্রভৃতির কার্য্যের সংস্কার করিতে হয়, তবে 

সে মধ্যবর্তীর দ্বারা ভিন্ন হইবে না। ভাল 

| হইয়াছে, তাহার অবধি নাই, মধ্যবন্তীর 

তাহাতে তাঁপ উত্তাপ নাই, হা করিয়! 
তাঁকাইয়! রহিয়াছেন। ইহা! বলা আমার 

উদ্দেশ্য নহে ষে, শ্রমজীবী কখনও মধ্যবর্তী 

হইবে না, কিম্বা মধ্যবর্তী কখনও শ্রমজীবী 

হইবে না; কাহারও বিরুচদ্ধ কোন জীবি- 

কার দ্বার অবরুদ্ধ হইতে পারে না। আমি 
এই বলিতে চাহি যে, আপনাপন শ্রেণীর 

আত্মত্ব রক্ষার জন্ত সকলেই কঠোর চেষ্টা 

| করুক; কেহ যেন অন্তের আলম্তের ও 

1 অবনোযোগের ফলভোগ ন? করিতে প্ররে। 

যৌথ-বাণিজ্য (০10) ৪৮০০]: 00101)987)) 

এদেশে চলিতে পারে না কেন্ত্র? বাবু 

আনন্দমোহন বন্থু তাহার ব্যাঙ্কিং কর- 

পোরেসনের কাধ্য ঠিক সেইরূপ উৎসাহে 
করিয়! ছুরি, কীচি, আলপিন, স্ক, গড়িতে ] ধরিয়াছিলেন, যেমন কোন ইউরোপীয় ধনী 
গড়িতে ছাতা 'ও কল কারখানার কার্যে | ধরিয়া থাকেন ? কিন্ত তথাপি তীহার চেষ্টা 

পটুতা জন্মিবে। ভারতবর্ষে গত বৎসর ৃ ফাঁদিয়া গেল কেন? ইনার কারণ এই 

পর্য্যস্ত ৯৭ট1 তুলার কল ও এততিন্ন আরও ূ 

৩৬টা। পাটের কল, ১০ট। কাগজের কল ও 

অন্যান্য কল হইয়াছে; যদি শিল্পশিক্ষায় 

মধ্যবর্তী প্রবেশ করে, তাহারা এই সকল 

কলের অনেক কার্য করিতে পারিবে এবং 

ক্রমে ক্রমে ফলের প্রস্তত-কর্তী হইয়' 
উঠিবে । 

বাণিজ্য মধ্যবস্তীদিগের অতি প্রধান 

অবলম্বন । শ্রমজীবীকে মূলধন দাদন করা, 

তাহার নিকট হইতে শ্রমজাত দ্রব্যাদি 

গ্রহণ করিয়া সময়ান্ুসারে ভোগীদিগের 

নিকট পৌছিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত বাণিজ্য 
ব্যাপারের অস্তঃর্গত কার্ধ্য, কিন্তু মধ্যবর্তী- 

দিগের উদাসীনতা ও মূর্খতা প্রযুক্ত এ 
বিষয়ে এক্ষণ অন্ত লোক প্রবেশ করিয়াছে । 

কত যে শ্রমজীবী ও বিদেশী এক্ষণ ব্যবসায়ী 

১৪ 

যে, আমরা এক্ষণও এরূপ কার্য্যের যোগ্য 

হইতে পারি নাই । আমি জানি, আমাদের 

সমাজের নৈতিক অবস্থা অতিশর হেয়, 

কিন্তু তথাপি ইউরোপীয় ব্যবপারীগণ পা 

ছাদিয়া, গোর ছুইবার মত করিয়া, আমা- 
দিগের নিকট হইতে যে ভাবে ভাল কাজ 

আদায় করিতেছে, কাজ জানিলে আনন্দ- 

মোহন বাবুও তাহা পারিতেন। শিক্ষিত 

ও সদছুদেশ্যশীল হইলেই কার্য্যসম্পাদিকা। 

শক্তি জন্মে না, তাহ! সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ । 

আমার মতে কার্ষ্যজ্ঞ তস্কর অপেক্ষা কাধ্য- 

মূর্খ সাধু আরও ভয়ঙ্কর । কিন্তু এ কার্য 

কেবল আনন্দমোহন বাবু দৌষেই যায় 
নাই। যাহাদিগের বিবেকেশ মুল্য এক 

কড়া কড়ী নহে, এরূপ ঘড়ী, চেন, চস্মা- 

ওয়াল, ত্যাড়াকাটা রব!হুতেরা অন্থরোধ 
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উপরোধের নানা প্রকার কৌশলে কত 

ক্ুধার্ড চিহ্নিত চোরকে প্র হতভাগা ব্যাঙ্কের 

মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছিল, তাহার অবধি 

নাই ১ শেষে যখন কিন্তী মাত হইল, সব 
বদ্মায়েস দাড়ী ভাসাইয়! "ছাউথছি ববেলের 
তামাঁসা মনে? কন্দিয়! সরিয়! পড়িল। 

অতএব দেখা যাইতেছে, এই ব্যাঙ্কের 

ধ্বংস সাধনে একদিকে ব্যক্তি বিশেষের 

কার্য্যানভিজ্ঞতা ও অপরদিকে আমাদিগের 

পাঁশব দুর্নীতি এক যোগে কার্ধ্য করিয়াছে । 

দেস্টের যত যৌথবার্ধ্য ধরাশারী হইয়াছে, 

তাহার প্রত্যেকেরই কারণ এই। দেশ 

এমনই ছুরাঁচারে আচ্ছন্ন হইয়াছে যে, কেহ 

কুকার্য্য করিতে থাকিলে অন্তে তাহ। 

দেখিয়া চুপ করিয়া থাকে । দোষের বিরুদ্ধে 

দণ্ডায়মান না হওয়াকে যাহারা সৌজন্য 
বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাহে, তাহারা মূর্খ । 

যাহার দোষের প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ 

করিতে অনিচ্ছ ক, তাহারা নিশ্চয়ই ভবি- 
ষ্যতে দোধীর কোন সাহায্যের প্রত্যাশা 

করে, স্থুতরাং তাহারা কাপুরুষ ; এরূপ 

লোকের সংখ্যা সমাজে যত কমিবে, ততই 

দেশ উজ্জ্বল হইবে । 
দাসত্ব মূলক জীবনটা এদেশের একান্ত 

অবদান বিরুদ্ধ। পিতামহেরা উহাকে 

ব্রা্গণদিগের পক্ষে কুক্কর বৃত্তি বলিয়া 

নির্দেশ করিয়াছেন । কিন্তু ইউরোপ- 

নব্যভারত । (অষ্টম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা 

বাসীর যেরূপ শাসনপ্রণালীর অবতারণ! 

করিয়াছেন, (আমি অবশ্যই প্রজাতন্ত্র 

শাসনপ্রণালীর কথা বলিতেছি) তাহাতে 

দাঁসত্বে এক্ষণ অনুমাত্রও হেয়তা বিদ্যমান 

নাই । পূর্বে একজন রাজা (চোদদপোয়া 

মান্ষ) শাসনকার্ধ্য চালাইতেন, তাহার 

অধীনে কার্ধ্য করিতে হইলে তদীয় স্বেচ্ছা- 
চারিতাঁর অন্ুবর্তন করিতে হইত, স্ৃতরাং 

সে দাসত্ব ঘ্বণিত গোলামত্ব ছিল, কিন্তু এক্ষণ 

প্রায় প্রত্যেক সভ্য দেশেই জনসাধারণ 

দেশের শাসনকর্তী, এক্ষণ দাসত্ব করিতে 

হইলে প্রজা সাধারণের স্ুচিস্তাবিহিত 
নিয়মাবলী অন্ুসারে চলিতে হয়, স্থতরাং 

এ প্রকারের দাসত্বকে স্ববৃত্তি বল! বিধেষ়্ 

নহে, ইহ! কর্ম্মচারীত্ব এবং মহত্বে দেবসেবাঁর 
তুল্য, এজন্য আমার বিবেচনায় জনসাধা- 

রণের উপযুক্ত ভূত্য হইতে পারাটা তুচ্ছ 
মানবজীবনের পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের 

বিষয়। ভারতবর্ষ যদিও ভারতবাসী সাধা- 

রণের দ্বারা শাসিত নহে, তথাপি ইংরেজ 

গবর্ণমেণ্টের শাসনপ্রণালীতে এরূপ অনেক 

বিষয় আছে, যাহা! জাতির সম্পূর্ণ অন্থু- 

মোদিত, অতএব আমার স্বদেশীগণ সরকারী 

কর্মচারীদিগকে যে সম্মান করেন, তাহ! 

সর্বথা স্থনীতি-সম্মত । 

শ্রীগঙ্ষেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 

আমারি কি দোষ? 
১ তুমি যে রয়েছ চেয়ে, নিরালা1 একেলা পেয়ে 

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দৌষ ? | ফুটিয়া পদ্মের মত-_ প্রভাত প্রাদৌষ ! 

তুমি যে দিয়েছ দেখা, দীড়াইয়। এক একা 
হৃদয় দুয়ার দিয়া সহজ সস্তোষ ! 

আমারি কি দোষ খালি? মিছে দেও 

গালাগালি-_ 



জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭।) 

ঠাকুরাণি ! ঠেকাইষা বৃথা! কর রোষ। 

আমি যে বেসেছি ভাল, আম্মুরি কি দোষ ? 
ন্ 

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ? 

তুমি যে এলায়ে চুল, হেলাইয়া বক ফুল 
ঈাড়া”তে নিকটে আসি -বিভল--বেহোস্- 

আদরে লইতে আনি, হাতে টেনে হাত 

, খানি) 

বলনা কেমনে জানি শেষে আপশোষ? 

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ? 
৩ 

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোঁষ? 

তুমি যে লিখিলে ছাই,সে কি আর মনে নাই? 

“তোমারি- তোমারি আমি”--কথা দেল্- 

খোস্! 

সেত গো! ফেলিনি ছিড়ে, তোমারে দিয়েছি 

ফিরে 

এখনে পরাণে বাজে নীরব নির্ধোষ ! 

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ? 

৪ 

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ? 

তুমি যে চুমিলে ঠোঁটে, আজো শির। বেয়ে 

ওঠে 

আজিও তেমনি প্রাণ করে পরিতোষ ! 

তুমি যে দিয়েছ স্পর্শ, শত স্থখ শত হর্ষ, , 

গত আজ চারিবর্ষ ভর হৃদ কোষ! 

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ? 

৫ 

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ ? 

তুমি যা করেছ- পুণ্য, সব গুলি দোষ শূন্য, 

আমার সকলি পাপ--এত কি আক্রোশ ? 

আগে ত বলনি পাপ, আজ কর অভিশাপ, 

আমারি কি দোষ ? ১০৭ 

দংশিয়। ফণীর মত শেষে ফৌন্ ফৌস্! 

আমি যে বেসেছি ভাঁল, আমারি কি দোষ ? 
ঙ 

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোঁষ ? 

এবুদ্ধি কোথায় থু”য়ে, চুমা খে"লে বুকে শুয়ে? 

এখন বিবাদ বটে-_তখন ্নাপোঁষ ! 

রমণীর মত আর, দেখি নাই জানোয়ার, 

কৃতন্ন বিশ্বাঘাঁতী-_নাহি মানে পোষ! 

আমি যে বেসেছি ভাঁল, আগ্নারি কি দোঁষ ? 
৭ 

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি জ্লোষ? 

আমি ত বাঁসিতে পারি, তুমি যে_তুমি যে 
ও নাবী-- 

তুমিই কি এত দিন আছিলে উপোন্? 

আঙ্গি বা হয়েছ পর, শত মৃত্যু দূরতর, 

গেছে সে উৎকণ্ঠা নয় গেছে কঠশোষ । 

আমি ষে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ? 

৮ 

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ? 

তুমি যে রয়েছ চেয়ে, নিরাল। একেল। পেয়ে, 

অমন আঁখির ঠারে কার থাকে হোস. ! 

অমন চাদের হাসি, অধরে অমৃত রাশি, 

কে না বল বাসে ভাল, কে না পরিতোষ ? 

গোলাপী ছইটী গালে, কেন। ভোলে ? লালে 

লালে 

একত্রে হাসিতে দেখে প্রভাত প্রদোষ !! 

আমারি কি দোষ খালি? মিছে দেও গাল! 

গালি, 

ঠাকুরাণি! ঠেকাইরা। বৃথা কর রোঁষ! 

আমি যে বেসেছি ভাগ, আমারি কি দোষ? 

শীগোবিন্দচন্দ্র দাস। 



উনবিংশ শতাববীর গণন| | 
উনবিংশ শতাব্দী উন্নতির যুগ। তাই 

উনবিংশ শনাব্দীতে জন্ম হইয়াছে বলিয়াই 

কত ব্যক্তির কত অহঙ্কার, কত আনন্দ। 

যাহা! পূর্বে লোকের স্বপ্নের অতীত ছিল, 

যাহার বিষয় আলোচনা করিলে পুর্বে 

লোক সমাজে হান্তাম্পদ হইতে হইত, যাহার 
কল্পনা করিলে লোঁক বাযুরোগগ্রস্ত বিবেচন। 

করিত; স্থূল কথ, যাহা এতদিন অসম্ভব 

বলিয়া লোকের ধারণা ও প্রতীতি ছিল, 
তাহা আর এযুগে অসম্ভব নহে। চারি- 

দিকের সর্ধশান্জের সর্ধবিদ্যার বিষয় স্মরণ 

করিলে মানবজাতির পরাক্রম ও অধ্যব- 

সায়ের শক্তিতে বিম্মিত হইতে হয় । আরও 
অধিকতর বিশ্ময়ের ব্যাপার এই যে, 
এই সনুদার উন্নতি ও আবিষ্কার করিতে 
বেশী দিন লাগে নাই। কত পুরাতন ও 

ভ্রমাত্মক সংস্কার সংশোধিত হইয়াছে, 
কত পুরাতন গণন! পুনর্গণিত হইয়া খাঁটি 

দাঁড়াইয়াছে; কত অভাবনীয় ব্যাপার 

সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে । কিন্তু এসমুদায় 

ঘটিতে অধিক দিন লাগে নাই। বস্ততঃ 

আমারা উনবিংশ শতাব্দীর যে গৌরব করি, 
সেটা সমুদায় শতাব্দীর পক্ষে খাটে না। 

এখনও উনবিংশ শতাব্দী শেষ হইতে দশ 

বতসর বাকী । এই দশ বৎসর ছাড়িয়। 

দিলে দেখ। যায় যে, বিগত '৩০।৪০ বৎসরেই 
অধিকাংশ প্রাকৃতিক তত্ব আবিষ্কৃত হুই- 
যাছে। এই অন্নকাল মধ্যে যেরূপ ভাবে ও 

যে হারে নব নব তত্ব উদ্ভাবিত হইয়াছে) 

এবং দেই সেই তন্ধ দৈনিক কার্ধোর 
উপশে!গী হইগা মাঁনবর কনজণঙ্থ হইয়াছে) 

পাশ পপ পোপ সপ মস পপ পপ 

যদি সেই ভাবে এবং সেই হারে আরও 

৩০1৪০ বৎসর কার্ধ্য চলে, তবে কিষে 

হইবে, কি যে হইবে না, এখন তাহার 

আভাষ দেওয়াও নিতান্ত ছুরূহ | 

যে আবিষ্কার দ্বারা মানবের শারীরিক 

পরিশ্রমের লাঘব হয়, যন্দারা তাহার স্থখ 

সচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হয়, তৎসমুদায় জানিতেই 
সাধারণ লোকের ব্যগ্রত। সমধিক দেখা 

যায়। মার্কিন দেশীয় এডিসন সাহেব 

শারীরিক স্থখভোগের কত পন্থা! বাহির 

করিয়াছেন যে, তাহার নাম করিলেই 

আনন্দে মন নৃত্য করিয়া উঠে। তিনি 

এবৎসর কি নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন, ব 

কি নূতন কল বাহির করিয়াছেন, অথবা 

কি নূতন ব্যাপারে তিনি সম্প্রতি হস্তক্ষেপ 
করিয়াছেন ; মোট কথ1, তিনি মাসে মাসে, 

দিনে দিনে, কি কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন, 

এরূপ একখানি পঞ্জিক। ক্রয় করিতে বোঁধ 

হয়, বিস্তর লোকের আকাঙ্খা । বিলাতের 

অমুক সাহেব কি করিয়াছেন, অমুক সাহেব 

যে কল নির্মাণে ব্যস্ত ছিলেন, তাহা কতদূর 

সম্পন্ন হইয়াছে, প্রভৃতি প্রশ্ন অনেকের মুখে 

শুনা যাঁয়। বস্ততঃ এক তাঁড়িতের ক্রিয়- 

তেই অপ্বিকাশ লোকের চক্ষু ঝলসিয়া 
গিয়াছে । তাহার উপর আবার পদার্থ 

বিজ্ঞানের ও অন্যান্য রসায়নের কত অসংখ্য 

অমূল্য সামগ্রী দেখাইবার আছে। 

টেলিফোন, টেলিফারেজ, ফনো গ্রাফ, 

ফটোফোন প্রভৃতি ট ও ফ বর্ণের 

আবিষ্কার সাধারণ লোকের চিত্তকে 

গারৃষ্ট ও বদ পাখিযাছে। “ডৌতিক, 



জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭ ।) 

ব্যাপারে সহজেই লোকের মন আকৃষ্ট হয়। 
এই সমস্ত প্রধান প্রধান কল নিম্মীণে ও 

প্রাকৃতিক তত্বের কার্য্যোপযোগিতায় উন- 

বিংশ শতাব্দীর খুব গৌরব আছে বটে, 
কিস্ত গৌরবের বিষয় ইহার্তেই পর্য্যবসিত 
নয়। এই শতাব্দীর শাসনকালে মহা 

মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ ষে সকল গুঢ় 

সত্যানুসন্ধানে ব্যস্ত রহিয়াছেন এবং যে 

সকল তত্বের সম্যক উপলন্ধির পথে তাহারা 
কিয়ৎপরিমাঁণে অগ্রসর হইয়াছেন, যে সকল 

সত্যের বলে ভবিষ্যতের আবিষ্কার সম্ভবপর 
হইতেছে, এবং স্ুখসমৃদ্ধির সম্যক পরিণতি 
ও আরাম উপভোগের উপযোগী কল কার- 

খানার অস্তিত্ব সুচিত হইতেছে, বোধ হয়, 
সেই সকল তত্বের অনুশীলন ও কথঞ্চিৎ জর 

লাঁভই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ এত 

গৌরবান্বিত করিয়াছে । 
বোধ হয়, দশ বিশ বৎসরের মধ্যে রসায়ন 

ও পদার্থ বিজ্ঞানের রাজ্যের আভ্যন্তরীন 

পরিদর্শনে বৈজ্ঞানিক জনগণ সমধিক লাঁভ- 

বান হইতেন। বস্ততঃ অচিন্ত্যনীয় ও 

অজ্ঞেয় জড়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে উক্ত ছুই 

বিজ্ঞানের কিয়ৎপরিমীণে কৃতকার্য হইবার 

সম্ভাবনা । আজকাল পদার্থ বিজ্ঞানে, সু 
পরিমাণের পরাকাষ্টা হইয়াছে । স্থান 

(5780০) ও কাল পরিমাণার্থ যেরূপ সুক্ষ 

উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহা চিন্তা 
করিলে স্তম্তিত হইতে হয়। 
গণনা ও পরিমাণ আপাতিতঃ অবিশ্বাস্য ও 

প্রলাপ বলিয়া বোধ হইলেও, তঙ্সমুদায় 
যে সভ্য, তাহাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র কারণ 

নাই। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্রিলেই এবিষয়টি 
বুঝ! যাইবে । জঈথর * অণুর কম্পনেই 

শপ পপি অপ সপ পিসী এপ সপ জজ পাত শা শিপ পাপা 

উহাদ্িগের- 

উনবিংশ শতাব্দীর গণণ! | ১০৭১ 
শী জি তে 

আলোক । ঈথরের কম্পন বা পরিদোলনেই 
নানাবিধ বর্ণবিশিষ্ট আলোকের উৎপত্তি । 

আলোক-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের নিরূপণ 

করিয়াছেন হে, বেগুশিয়া বর্ণের আলোক 

উৎপত্তি কালে সেই অদৃশ্য ঈথর পরমাণুর 
১৪ ৬ 

প্রতি সেকেগ্ডে ৮১৮১০ অর্থাৎ ৮০০০০০০০ 

০০০০০০০) টি এবং লাল বর্ণের আলোক 

উৎ্পত্তিকাঁলে ৪ » রি “কম্পন হইয়া 

থাকে। সম্প্রতি বইস্ সাহেব কোয়ার্টিজ 

নামক প্রস্তরের এত হ্শ্দ পাত গ্রস্তত 

করিয়াছেন যে, তাহা এক ইঞ্চির *পঞ্চ 

সহত্াংশের একাংশ অপেক্ষা স্ক্। 

অর্থাৎ মাকড়সার সুক্মতম তন্তু অপেক্ষাও 

সহআধিকগুণ সুক্ষ। কেবল, তাহাই 

নহে, তিনি পরীক্ষার নিমিত্ত তাহা স্থুচারু- 

রূপে ব্যবহার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 

হুটেষ্টোন ও টেট সাহেবদ্ধয় কিছু দিন 
হইল দেখাইয়াছেন যে, আকাশমার্পে 

যে বিদ্যুৎ দেখা! যায়, তাঁহ! এক সেকেণ্ডের 

দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ কাল অপেক্ষাও 

অন্পকাল স্থায়ী । 

বিজ্ঞানের যাঁবতীয় ক্রিয়া জড়ের উপর 

সম্পীদিত হয়। সেই জড়ের মূল গঠন 
আমাদিগের নিকট এখনও অজ্ঞেয 

রহিয়াছে । উহার বিষয়ে সম্যক জ্ঞান 
হইলেই যাবতীয় অদ্ভুত ব্যাপার আর বিচিত্র 
ব্লিয়। বোধ হইবে ন!। অতীব প্রাচীন 

কাল হইতে পণ্ডিত ও খধিগণের মন জড়ের 

তত্বানুসন্ধানে ব্যস্ত দেখা যান। কনা, 

০০ 

বলিতেছেন। ঈথর ও আকাশ এজ্ভ পদার্থ জ্ঞাপক 

কি না, তাহার প্রম।ণ প্রয়োগসহ একটা মীমাংসা 

« আগ কাঁল থবকে এনেকে আমাদিশের আকাশ | হঈলে ভাল হয়। 



১১৩ 
২০ তিনি শাশাপা পাপাশিশীটীলিশিপটাশিশীপীীপা শী 

গ্রোতম 
করিয়! গিয়াছেন। দ্বিমোক্রিটাস্, এপি- 

কিউরম্ প্রভৃতি দার্শনিকগণ ইহার সম্বন্ধে 
মত প্রকীশ করিয়াছেন । জড়জগৎ্খ থে 

অতীব সুক্ম অণুর সমষ্টিমাত্র, তাহ! উক্ত 
পণ্তিতগণ ব্যক্তন্করিয়! গেলেও, এই মত 

সমর্থনের সম্পূর্ণ প্রমাণাভাব ছিল। 18160 

দাল্তন নামক পণ্ডিত সেই পুরাতন মতকে 

সমর্থন করিয়া! নিজের নামে প্রচার করিয়া- 
ছেন। তদবধি 'খ্যাঁতনাম। বহু রসায়ন- 

বেজ্াগণ অসংখ্য পরীক্ষা করিয়া উক্ত 

মতকে বৈজ্ঞানিক সত্যের সীমায় উপস্থিত 

করিয়াছেন'। 

জড়ের আণবিক গঠন, রসায়নবিদ 

পণ্ডিতগণ দৃঢ়র্ূপে সমর্থন করিবার পর, 

পদার্থবিজ্ঞানবেত্তারা বহুবিধ পরীক্ষ! দ্বার 

তথ্বিষয় আরও অগ্রসর হইয়াছেন । কঠিন 
ও তরল পদার্থের ভিতর দিয়া আলো- 

কের গতি অনুসন্ধানপূর্বক গণিতশান্ত্রজ্ঞ 

ফরাপী কচি সাহেব বিবেচনা করেন যে, 

জড় কখনও সমবস্থ (10920029009) হইতে 

পারে না) এবং তিনি বলেন যে, অণুর 

বিস্তৃতি এক ইঞ্চির চলিশ কোটি ভাগের 

এক ভাগ মাত্র। 

ইংলগ্ডে সার উইলিয়ম টমসন অন্ত পথ 
দিয়! জড়ের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতে চেষ্টা 

করিয়াছেন । তিনি তাড়িত সম্বন্ধে বহুবিধ 

পরীক্ষা করিয়! স্থির করিয়াছেন যে, দস্তা ও 

তাঘ্রের এক একটি অণু এক ইঞ্চির সত্তর 

কোটি.ভাগের এক ভাগ মাত্র । 

ক্ুসিয়ান ও ক্লার্ক ম্যাকসয়েল উক্ত প্রশ্ন 

অন্যপথ দিয়। মীমাংসা করিতে গিয়াছেন । 

নানাবিধ অবস্থায় বায়বীয় পদার্থের প্রকৃতি 

আন্দৌচনা' করিয়া বিবেচনা! করেন মে, এক 

নব্যভাঁরত | অষ্টম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা 

প্রভৃতি ইহার বিষয় আলোচনা একটি অণু এক ইঞ্চি গ পঞ্চাশ শ কোটি ভাগের 

এক ভাগ মাত্র। 

অণুদিগের আকুতি ব্যতীত উহাদিগ্নের 
মধ্যস্থিত অন্তর কতখানি, তাহার বিষয়ও 

কিছু জানা" গিয়াছে। অণুর আকুতি 
ও আণবিক অন্তর বিচার করিয়া পণ্ডিতের 

মনে করেন যে, সাধারণতঃ এক ঘন ইঞ্চ 

গ্যাসে বার, (অর্থাৎ তিনের 

পর কুড়িটি শুন্য) অণু বর্তমান থাকে । 
বায়বীয় অবস্থায় অণুগুলি সর্ধদিকে সকল 

ভাবে গতিবিশিষ্ট থাকে । সুতরাং তাহা- 
দিগের মধ্যে সর্বদা আঘাত প্রতিঘাত্ত ঘটি- 
তেছে। ম্যাকসয়েল বিবেচন। করেন যে» 

জলজনক গ্যাসের এক একটি অণু অপর 
অণুগুলিকে প্রতি সেকেণ্ডে সতের অর্ক. 
সত্তর কোটি বার আঘাত করিতেছে । অণুর 
আকুতি বুঝাইবার জন্য সার উইলিয়ম 
টমসন সাহেব একটি বেশ উপম! 

দিয়াছেন। একটি ফোঁটা বৃষ্টির জলকে 

পৃথিবীর মত বৃহৎ করিলে, এবং সেই জলের 

এক একটি অণুও সঙ্গে সঙ্গে তদনুরূপ বৃহৎ, 
করিলে, এ অণুণগুলি একটি ক্রিকেট খেলাই- 
বার বল অপেক্ষা কিছু ক্ষুদ্র হইবে। 

উপরের কয়েক পঙক্তি পাঠ করিয় 

হয়ত অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, ষে 

অণু প্রায় অজ্ঞেয় বলিলেই হয়, এবং যাহার 
বিষয় প্রায় কিছুই বর্ণনা করিয়া উঠ! যায় 

না, তত্সন্বন্ধে আবাঁর মানবগণ স্থির ভাবে 

কখনও কিছু বিচার ও মীমাংসা করিতে 

পারেকি? কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এরূপ গণন! 

অসম্ভবপর নহে। জ্যোতিষেও অনেক গ্রহ 

ধূমকেতু প্রভৃতির অন্তিত্ব ও গতি,তাহাদিগকে 
দেখিবার পূর্বেই নিরূপিত হইয়াছে। 

পুনশ্চ তাড়ি হাকর্ষণ, চুম্বকার্ষণ ও মাধ্যা- 
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কর্ষণ প্রভৃতির মূল শন্বন্ধে মানবের কোন 
জ্ঞানই নাই; অথচ উহাঁরা যে নিয়মের 

বশবর্তী, তৎসমুদায় জাত হুইয় মানব সমা- 
জের কত প্রয়োজনীয় কার্ধ্য সাধন করিয়! 

লইতেছে। 

কিছু দিন হইল বিখ্যাত টমসন সাহেব 
জ'ড়র প্রকৃতি সম্বন্ধে এক মত প্রকাশ 

করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যে ঈথর 

দ্বারা চরাচর জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেই 
ঈথরের বিশেষ রূপে কুগুলীকৃত আবর্ত 

ভিন্ন পরমাণু অপর কিছু নহে। 

তত্ব কথা । ১১১ 

যতদিন বুঝিতে পাঁর। যাইতেছে ন1, তত 
দিন বোঁধ হয়, জড়ের প্রকৃতি অজ্ঞাত 

রহিবে | 

প্রকৃতির রাজ্যের গুঢ়তম সত্য সকল 

আবিষ্কার করিতে বহুবিত্ব বিপত্তি থাকিলে 

বৈজ্ঞানিকগণ পশ্চাৎপদ &হইবাঁর নহেন। 

স্রং যাহাতে যত বিদ্ব, তাহাতেই যেন 

তাহারা তত অদম্য উৎসাহের সহিত কার্য 

করিতে কৃতসংকল্প । কয়েক শতাব্দী অগ্রে 

| কতটুকু জানা ছিল, ও কয়েক বৎসরের 

ঈথর | মধ্যে কত জানা গিয়াছে, তাহ! চিন্তা করিলে 

আমাঁদিগের অদৃশ্য ;) স্থতরাং আলোক ও | বোধ হয়, তাহারা এক দিন না এক দিন 

তাঁড়িত প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের যেমন | প্রকৃতির গুপ্তধন অপহরণ করিতে পারি- 
জ্ঞান, জগতের প্রকৃতি সম্বন্ধেও তন্রপ জ্ঞান বেন। বিশ্বত্রষ্টা কীটাণু সদৃশ মনুষ্যকে কত 

থাকিবে । বিচক্ষণ-পত্তিতগণ জড়ের আদি | ক্ষমতা দিয়াছেন, কিন্তু সেই শক্তি লইয়াও 

গঠন সম্বন্ধে বহুবিধ মত প্রকাশ করিলেও | বিশ্বেরএক কণিক1 জানিতে মানব অসমর্থ। 
তাহার একটিও সর্ববাদিসম্মত হয় নাই । | বিশ্বর্চয়িতাঁর শক্তি অসীম । 

মাধ্যাকর্ষণ-প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি বমুদায় শ্রীযোগেশ চক রাষ। 

তত্ত্ব কথ।। 
( কোরাঁণ, হাফেজ, মোছ.নবী, এবং অন্যান্য গ্রস্থ হইতে সঙ্কলিত ) 

মহম্মদ বলিয়াছেন, 

১। যে পাপের প্রারস্তে ভয়, পশ্চাতে 

ক্ষম! প্রার্থনা, তাহা সাধককে ঈশ্বরের 
নিকটবর্ভী করে । যে তপস্যার প্রারাস্তে নিঃ- 
শঙ্কতা; পশ্চাঁৎ আত্ম গৌরব, সেই তপস্যা 
তপস্বীকে ঈশ্বর হইতে দুরে রাখে । 

২। যে সাধকের সহিষ্ণুতা ও কৃতজ্ঞতা 

আছে, সেই ধনী । অহঙ্কারী সাধককে সাধক 
বলা যাঁয় না; সে অপরাধী । 

৩। ষে ব্যক্তি জীবনের জন্য জীবনের 

সঙ্গে সংগ্রাম করেন, তিনি ঈশ্বরের মহিম! 
বুঝিতে পারেন। বিনি ঈশ্বরের জন্য জীব- 

নের সহিত সংগ্রাম করেন, তিনিই ঈশ্বরকে 

পাইতে পারেন । 

৪। তুমি যদি বিশ্বাপহীন হইয়া স্ব 
ও পৃথিবীস্থ সাধকগণের উপাসন প্রণালীর 
অনুরূপ উপসনা কর, ঈশ্বর তাহা গ্রাস 
করিবেন না। 

৫। তুমি এই তিনটা বিষয় হইতে সর্ববদ! 
সাবধান থাকিবে । সুখাদ্য বন্ধ ভক্ষণ, উত্তম 
পরিচ্ছদ পরিধান এবং ধনী লোকের সহ- 

বাঁস। এই ত্রিবিধ অভ্যাসের বশবর্তী হইলে 
কেহই সাধক হইতে পারে না। নরক ত ০৪ 
নিকটবর্তী । 
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৬। হৃদয়কে হস্তগত রাঁখিবে । অসদ্দি- 

চ্ছার বিপরীত কার্ধ্য করিবে । তাহাহুইলে 

সয়তান (কু'প্রবৃন্তি) তোমার হৃদয়ে প্রবেশ 

করিতে পারিবে না। 

৭। উন্নতি অন্বেষণ করিলে তাহা! বিনয়ে 

পাওয়া যাইবে ।* পুরুষকার তল্লাস করিলে 
তাহ। সত্যে মিলিবে। গৌরবান্বিত হইতে 
ইচ্ছ। করিলে ঈশ্বর ভয়ে পাইতে পারিবে । 

যদি মহৎ হইতে চাঁও, তবে ধৈর্যশীল হও । 

যদি শাস্তি অন্বেষণ করিতে বাসনা থাকে, 

বৈরাগ্যবাঁন্ হইতে চেষ্টা কর। যদি সম্পদ্ 
চাও, ঈশ্বরে নির্ভর করিতে শিক্ষা কর। 

৮। /সেই সর্বশক্তিমান মহান, ঈশ্বরকে 
প্রতিপালক ও অদ্বিতীয় বলিয়। বিশ্বাস করিয়। 

তোমার সমস্ত গৌরব তাহাতে বিসর্জন 
দিলে তুমি সাঁধু হইতে পারিবে । 

৯। যিনি করুণাঁময়ের করুণার প্রতি 

বিশ্বাস না করিয়। কেবল ধশ্মানুষ্ঠান দ্বারা 

নরকাগ্রি হইতে রক্ষা পাইবেন, মনে করেন, 

তিনি কদাপি নিরাপদ হইতে পারেন ন1। 

১০। সমস্ত শান্ত অধ্যয়ন এল্্ং বনু 

সাধুসঙ্গ করিলেই সাধু হওয়া যায় না; 

আত্ম শীসন চাই । যিনি সেবা ও সহ- 

বাসের নীতি শিক্ষা না করেন, নিষিদ্ধ বিষয় 

হইতে নিবৃত্ত না থাকেন, ভুক্রিয়ার মন্দ ফল 

জ্ঞাত নহেন এবং ইন্দ্রিয়ের কুহক বুঝিতে 

ন। পারেন, তাহার অন্ুুপরণ শ্রেয়ঃ নহে! 

মূল শুদ্ধ না হইলে সেই মূলের প্রকাশ শুদ্ধ 

হয়কি? 

১১। তুমি স্বীয় আজআ্ীকে শুদ্ধ, ও 

সত্যে নির্ভর করিবে, তবে সাধু হইতে 

'পারিবে। 

১২। যে নিজকেই চিনিতে অক্ষম, 

সে ঈশ্বরকে কিরূপে চিনিবে ? 

নর্যভাঁরত। (অষ্টম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্য। | 
পপ পালা রশ সা 

১৩। তুমি যাহা জান, তাহা ভুলিয়া 
যাঁও। যাহ! না জান, তাহাঁরাই অন্বেষণ কর, 
তুমি শুদ্ধ তাহাতেই লিপ্ত থাক, তাহা হইলে 
তোমার আপনাকে এবং তাহাকে চিনিতে 

পারিবে । 

১৪। মান, অপমান, অনুগ্রহ, নিগ্রহ, 

তুল্য মনে ন! করিলে মানুষের পুর্ণতা হুয় ন]। 

১৯৫। এই কয়েকটী বিষয়কে হৃদয়ের 

কল্যাণকর জানিবে। ঈীশ্বরে দীনতা, 

ভোগ্য পদার্থে নিস্পৃহী॥ ধ্যান, বিনয়, 

তাহার বিচার হইতে ভয়, করুণা হইতে 

আশা, সংসার "হইতে নিবৃত্তি, বিশেষ ভয় 

বর্তমানে, সাধারণ ভয় ভবিষ্যতে, অন্ন বস্ত্রের 

জন। সাধারণ কৃতজ্ঞতা, বিশেষ কৃতজ্ঞত! 

তত্বজ্ঞানে। তব্বজ্ঞান আত্মায় স্ফরিত 

হইয়া দিব্য চক্ষু বিকশিত হয়। 
“ হাঁফেজ বলিয়াছেন-_ 
১৬। বদি তুমি স্বীয় আত্মাকে দর্পণের 

ন্যায় পরিক্ষার করিতে ইচ্ছা কর, তবে 

তোমার শক্র শম্নতানের (কুপ্রবৃত্তির) প্রদত্ত 

| যেদ্শটা বিষয় তোমার আত্মাকে কলুষিত 

ূ করিয়া আছে, তাহাদিগকে বাহির করিয়া 

দেও? তবে তুমি ধনী ও সাধু হইতে সমর্থ 

হইবে। তাহ! এই-- হিংসা, অহঙ্কার, লোভ, 

অত্যাচার, আত্মশক্রতা, পরশক্রতা, আপ- 

নাকে ধার্মিক বলিয়। জ্ঞান, অন্যকে অধা- 

ন্মিক বলিয়! দ্বণা, ক্রোধ এবং কাম। যে 

পর্য্যন্ত না তুমি এগুলি পরিত্যাগ করিতে 

পরিবে, সে পর্য্যস্ত তোমার মনও মলিন 

থাকিবে, ঈশ্বরকেও পাইবে ন|। 

মহাপুরুষ মহম্মদ বলিয়াছেন-__ 

১৭। মনের অবস্থা চারি প্রকাঁর-_ 

সুস্থ, অলস, রুগ্ন এবং মৃত। ধাহাঁরা সতত 

দাধন ভজনায় লিপ্ত থাকেন, সংসারে 
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থাকিয়াও অনাসক্ত চিত্ত, সুখ ছুঃথে ধাঁহাদের 

মনোবিকাঁর জন্মাইতে পারে না, তাহাদে- 
রই মন শ্ুস্থ। লোভী ও ওঁদরিকদিগের 
মন অসল। কেনন। তাহাদের মন কখনই 

পার্থিব চিস্ত। ছাঁড়াইতে পাপে না? ঈশ্বর 
আঁরাধন। তাহাদিগের নিকট' আগ্রহের 

বিষয় নন্ন॥ পাঁপীর মন রুগ্র। পাঁপকার্য্য 

ভাহার সতত অভ্যস্ত হইলেও সে সর্ব! 

ভীত । তাহার মন নিতান্ত দুর্বল । অবি- 

স্বাসীর মন মুত। অবিশ্বাসী নিরন্তর সন্দিদ্ধ, 

তাহাঁর মনের সজীবতা৷ নাই । 

১৮ । তুমি স্বীয় মনকে সুস্থ রাখিও, তাঁছ। 

হুইলে পরম পিতার প্রি়পাত্র হইতে পারিবে। 

তুমি যখন যাহ! করিবে, তখন মনে রাখিবে 
যে, তে+মাঁর কার্য্যের প্রতি ঈশ্বরের অনন্ত 

দৃষ্টি প্রসারিত রহিয়াছে । সতকার্যে সাহস ও 

অসৎ কার্ষ্যে ভয় রাখিৰে । শ্রবণ, কথন এবং 

মননাদি প্রত্যেক কার্যে স্মরণ রাখিৰে যে, 

সেই অস্তর্যামী তোমার সমস্ত ইজানিতেছেন। 

১৯। সাধুতাঁর প্রথমাঁবস্থাই বিশ্বাস । 

ঈশ্বর ষে অদ্বিতীয়, তাহা তোমার বিশ্বাস 
ভিত্তিতে সুদৃঢ়ূপে স্থাপিত রাখিও। 

২০। যদ্দি তুমি ভগবানের প্রিয়পাত্র 

হইতে চাঁও, তবে তাহার প্রত্যেক আদেশ 
শিরোধার্ধ্য করিবে । তীঁহার ইচ্ছার বিপ- 
রীত কার্য মনেও আনিও না। 

২১। কোরাণে ভগবদুক্তিতে বর্ণিত 

আঁছে--ষে আমার ইচ্ছার বিপরীতে চলিবে, 
দে আমার স্থষ্টির বহির্গত হউক । যদি 

তাহার দ্বিতীয় ঈশ্বর কেহ থাকে, তবে সে 
তাহারই অনুসন্ধান করুক । 

২২। তুমি নিজ প্রভুকে ম্মরণ রাখিবে, 
মনুষ্যকে ছাড়িয়া দেও। 

২৩। তোমার যাত্রার সময় উপস্থিত 

১৫ 

তত্ব কথা। 

হইতেছে । ঈশ্বর তোমার জন্য চারিটী স্থুস- 

জ্জিত বাহন রাখিয়াছেন। তুমি তাহাতে 

আরোহণ করিয়। চলিবে । সম্পদ উপ- 

স্থিত হইলে কৃতজ্ঞতার বাহনে, উপাসনার 
সময় প্রেষের বাহনে, বিপদ সময়ে সহিষু- 
তার বাহনে এবং পাপ কর্মরলে অনুতাপের 

বাহনে আরোহণ করিবে । তবে তুমি শ্রেষ্ট- 

ধামে উপস্থিত হইতে পারিবে । 

২৪। যদি কেহ তোমার সহিত শক্রতা- 

চরণ করে, ষদি কেহ পরোক্ষে তোমার নিন্দা 

চচ্টা করে, তবে তাহ।দিগকে তোমার 

হিতকাঁরী বলিয়া জানিও। তাহারা উভ- 
যেই তোমার নিকটে স্বর্ণ রোগ্য উপহার 

পাইবার যোগ্য । ূ 

২৫। ভগবানকে প্রীতি মিশ্রিত ভয় 

করিবে । তাহাকে ষেমন তোমার পুত্র কল- 

ত্রাদদি হইতে, এমন কি তোমার প্রাণ হইতে 

প্রিয়তম মনে করিবে, তেমনি ভয়ানক হুই- 
তেও ভয়াঁনক বস্ত বলিয়। স্মরণ রাখিবে। 

২৬। সতর্ক থাকিও, সংসার তোমাৰ 

পূর্বতন লোকদিগকে যেমন প্রতারণ| করি- 
য়াছে, তোমাকেও সেইরূপ প্রতারণা জালে 

নিক্ষেপ করিয়া বিপদগ্রস্ত করিতে না! 

পারে। ৃ 

কবি মৌলান। রুম বলিয়াছেন__ 

২৭। সংসাঁরকে কুলটা স্ত্রীৰূপে জানিও। 

এই কুলটা অবিশ্বাসিনী তোমার পূর্র্বপুরুষ- 
দিগের সহিত আলিঙ্গন করিয়! তাহাদিগকে 

যেমন বিনষ্ট করিয়াছে, অসাবধান হইলে 
তোমাকেও সেই রূপ বিনষ্ট করিবে। 
যে ব্যক্তি এই মায়াবিনীর প্রার্থী, সে 

ইহাঁকে বেশ ভূষাঁয় সজ্জিত করে। যিনি 
বিরাগী, তিনি ইহার কেশ উৎপাটন করিয়া 
মুখে কালী চুণ প্রদান করেন ৮ 



৮ স্পা স্পা পিপিপি 

১৮। সংসারাসক্ত ব্যক্তির সংসারে 

শোক ও চিস্তা, পরলোকে শাস্তি ভোগ। 

২৯। যিনি এই স্থির.যৌবনার কুহক- 

মুগ্ধ হইয়। ইহাকে আলিঙ্গন করিতে বাসন! 
করেন, তাহারই অধোগতি । যিনি ঈশ্বর 

প্রাপ্তির আকাজ্ষট তাহারই উন্নতি । 

৩০। স্থৃলদর্শা প্রজ্ঞা বিহীন লোক 
আপাত মধুর সুখের প্রয়াসী হয়। পরিণাম- 
দর্শী বিবেকবান লোক নিত্য সুখের 

অন্বেষণ করে। 

৩১। তুমি ইচ্ছ৷ করিলে সহজেই 
ংসাঁরকে লাঁভ করিতে পার, কিন্তু সে 

তোমাকে ঈশ্বর হইতে অতি দূরে লইয় 
যাঁইবে। 

৩২। , পৃথিবীতে এই তিন জন বুদ্ধি- 
মাঁন ;--যে সংসারকে ত্যাগ করিয়াছে, 

যে ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাঁভ করিয়াছে এবং 

যে সমাধিস্থ হওয়ার পুর্বে নিজ সমাধিস্থান 

(গোর) নিম্ীণ করিয়। রাখিয়াছে। 

৩৩। যখন তুমি ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ 
হইবে, তখন জানিতে পারিবে যে, পৃথিবী 

তোমার সম্পূর্ণ আজ্ঞাকারিণী হইয়াছে । 

৩৪*। যখন তুমি কেবল সেই আদি- 

তীয় ভগবানকে জগন্সয় দেখিতে পাইবে, 
তখন তোমার প্রক্ৃতরূপ ঈশ্বর জ্ঞান লাভ 

হইবে। 

মোছ নবীতে উক্ত হইয়াছে 
৩৫। মখন তুমি পাখিব চিস্তারূপ 

অগ্নিকে আত্মা রূপ তন্দুরে * জালিতেছ, 
তখন তুমি কোন অংশেই সেই জ্যোতির্ময় 

পরম মহান ঈশ্বরের আরাধনা করিতে 

সক্ষম হইবে না। যখন তুমি সাংসারিক 
চিন্তায় লিপ্ত হইয়। ইন্দ্রিয়গণকে স্থখোপভোগ 

* তন্দুর একরপ চুলা । 

মব্যভাঁরত । (জ্টম খণ্ড, ভূতীয় সংখ্যা । 

শিক্ষা দিতেছ, তখন সেই পরম পবিত্র 

ঈশ্বরকে কখনই চিনিতে ব! লাভ করিতে 
পারিবে না। 

যখন তোমার চক্ষুকে স্রাপানের 

পাত্রের ন্যায় করিয়। সুরার ন্যায় চক্ষুর জল 

বর্ষণ করিবে এবং তোমার আত্মাতে ভগব- 

চিন্তারূপ অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া তাহাতে 

তোমার অনিত্য দেহের রক্ত মাসাদি দগ্ধ 

করিবে, তখন তোমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিবে 

না। তিনি তোশার আত্মা অধিকার 

করিয়া বিরাজ করিতে থাকিবেন। ইহা! 

তোমার পক্ষে কঠিন ব্যাপার নহে। যিনি 
তাহাকে পাইতে চেষ্টা করেন, তিনি আপ- 

নিই তাহার সহায় হইয়া মনোবাঞ্চ। সিদ্ধি 

করেন । 

কোঁরাণে উক্ত আছে-_ 

৩৭। আমি তোমাদিগের পিতা মাতা! 

হইতেও ভাল বাসি। সতত তোমা- 

দেরই নিকটে অবস্থান করি। চেষ্টা 

করিলেই আমাকে পাইতে পাঁর। 

_ অবাধ্য পুত্রকে পিতা ত্যাগ করিয় 

থকেন। রাজ অপরাধী প্রঞ্জাকে নির্ধালন 

দও করেন। প্রভু ভৃত্যকে পদচ্যুত করেন। 

পরম দয়ালু পরমেশ্বর কাহাকেও পরি- 

ত্যাগ করেন না। সহ অপরাধীকেও 

তাহার ক্রোড়ে স্থান দান করেন। তুমি 
জড় মাত্র ছিলে, যিনি তোমাকে কৃপা করিয়। 

জ্ঞান দান করিয়াছেন, যিনি সকল ইন্ত্রিয়কে 

তোমার সহায় করিয়াছেন, তাহাকে কখনই 
ভুলিও না । তুমি হৃদয়ের সহিত তাহাকে 
ভাল বাসিবে। 

৩৮। আমি হৃদয়ের অন্বেষণ করি, 
কাহারও বাহিক অবস্থা দেখি না। ভুমি 

যদি খধিদিগেব পরিচ্ছদ পরিলেই খধি হইতে 

৩৬। 
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পারতে, তবে জ্রী লোকে পুরুষের পরিচ্ছদ 

ধারণ করিলেই পুরুষ হইতে পাঁরিত। 

বাহ্য আকুতিরই যদি গৌরব হুইতে পারে, 
তবে স্ুুমার্জিত পিত্তলকেও শ্বর্ণ বল! যাঁয়। 

৩৯। তুমি যদি ঝাউ বৃক্ষ রোপণ 

করিয়া তাহাতে জলের পরিবর্তে ছুগ্ধ ও মধু 

শিঞ্চন কর, কদাপি তাহার ফল ভোগ 

করিতে পারিবে না। ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ 

না করিলে, সুধু সাধু সঙ্গে থাকিক্বা কদাপি 

সাধু হইতে পারিবে না । 
৪০1 তুমি আত্মাকে দর্পণের ন্যায় 

পরিষ্কার রাখিবে, তবে তাহাঁতে ভগবান 
নিরন্তর প্রতিবিশ্বিত থাকিবেন । 

৪১। তুমি জ্ঞানের জন্য তাহারই 
নিকট প্রীর্থনা করিবে, তবে তুমি জ্ঞানী 

হইতে পারিবে । যিনি তাহার নিকট 

প্রার্থনা! করিয়! হৃদয় প্রাপ্ত হন, তিনিই 
প্রকৃত ধনী। 

৪২। তুমি যদি স্বয়ং প্রায়শ্চিস্ত কর, 

তোমার পাপের শান্তি হইবে না। তোমার 

অন্য প্রারশ্চিত্তের প্রয়োজন হইবে । সেই 
ভগবানই তোমার প্রারশ্চিত্ত করাইবেন, 

এবং তিনিই তাহা গ্রাহ্য করিবেন। তবে 

তোমার প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হইবে । 

পাপকে অগ্নির ন্যায় মনে 

করিবে, কদাপি তাহাতে হাত দিবে না। 

৪৪। তুমি মাটী হইয়! চলিবে, কেন 
ন| মাঁটার দেহ লইয়াই বাস কর। 

৪৫ তুমি দেহ ধারণের পুর্বে যেমন 

ঈশ্বরের ছিলে, তেমনি তীাহাঁরই হইয়! 
থাকিবে । 

*৬। তুমি ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর 

৪৩। 

তোমাকে জ্ঞানের অধিকারী কহিয়াছেন, 

তাহার কার্যে সতত নিযুক্ত থাকিলে তিনিই 
তোমার নিকটে তোমার জীবিকা উপস্থিত 

করিবেন। 
৪৭। ভুমি সর্বদা মনে সন্তোষ 

রাখিবে। নিজের কর্তৃত্ব গত্যাগ এবং বিপ- 

দকে সম্পদ বলিয়। গণ্য করাই সন্তোষ। 

মিনি এই সম্তোষ ধনের অধিকারী, তিনি 
সর্ধদ!1 প্রফুল-চিত্ত। ও 

কোরাণে আধুবকে সম্বোধন করিয়া উক্ত 

৫৮। যে বিপদকে সম্পদ্ মনে করিয়া 

সহিষ্ুত।র বাঁহনে আরোহণ করিবে, আমি 

তাহাতে ও সে আমাতে। মহাত্মা এব্রাহিম 

এই উপদেশের সারবন্ধা বুবিয়াছিলেন 
জন্তই নমরুদের অশ্রিকাণ্ড হইতে রক্ষা 
পাইয়াছিলেন | ধিনি ছুঃখে অন্ুদ্ধিগ্র, স্থখেও 

স্পৃভাশুন্য, শক্রতে তাহার কিছুই করিতে 

পারেনা । তিনি নিশ্চয়ই সেই নিত্যধাঁম 

লাভ করিতে সমর্থ হন। তুমি এবাহিমের 

সায় সংসারাশক্তি-শুন্ত এবং ঈশ্বরের আক্ত! 

পালনে তৎপর হও। এস্মাইলের স্তায় 

তাহাতে আত্ম সমর্পণ শিক্ষা কর। দাউদের 

হাম পাপের জন্ত অনুতাপ, মুষার শ্টায় 

অনুরাগ অভ্যাস কর। মহম্মদের ভ্যাগ 

প্রেমিক হইতে চেষ্টা কর। তবে তোমার 

সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে; তুমি ভক্ত 

হইতে পারিবে । পাঁপ করিলে ঈশ্বর হইতে 

শান্তি পাইবার ভয় রাখিও। অবৈধ চিন্তা 

করিও না। অবৈধ দর্শনে বিরত থাকিও। 

অসত্য বাক্য শ্রবণ করিও না। নিষিদ্ধ 

বস্ত গ্রহণ করিও না। নিষি স্থানে গমন 

রাখিবে। জীবিকার জন্য কোন চিন্তা | করিও না। ঈথ্ধরের গুণানুবাদ ভিন্ন অন্ত 

লাই। শিনি তোমাক স্থষ্টি করিণা?ছেন, । কগা ধলিও না। তোমার “াদ প্রশ্থাদ 



নব্যভারত। (অষ্টম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা । 

(যেন াহার নামের সহিত চলাচল করে। 

যখন তোমাতে এই অভ্যাস বদ্ধমূল হইবে, 
তখন তোমাঁকে জিতেন্দ্রিয় বল। যাঁইবে। 

কোরাণে উক্ত আছে-_ 

৪৯। যখন আমার দাস আমার প্রেম 

লাভ করে, তখন্ আমিই তাহার কর্ণ হই, 

সে আম। দ্বারা শ্রবণ করে। আমিই 

তাহার চক্ষু হই, সে আমাদ্বার! দর্শন করে । 
আমিই তাহাররসনা হই, সে আমাদ্ার। 

কথ! বলে। আমিই তাহার হস্ত হই, সে 

আম্দ্ার! গ্রহণ করে। তাহার সমস্ত 

ইক্রিয় আমারই অনুগত থাঁকিয়া, আমারই 
কার্য করে । 

৫০। নিকৃষ্ট শরীরের সহিত শক্রতা 

করিয়া কেবল ঈশ্বরের সহিতই বন্ধুতা 
করিবে। তাহার সহিত শত্রতা করিয়া 
কদাঁপি অস্থায়ী দেহের সহিত বন্ধুতা করিও 

না। নিজকে সকল অপেক্ষা ক্ষুদ্র মনে 

করিবে। অস্তরটী ঈশ্বরে অর্পণ করিও, 
বহিঃশরীর নরনারীগণকে অর্পণ করিও । 

৫১। ভূত ও ভবিষ্যৎ ভাবিবার আঁব- 

হ্যক নাই । বর্তমানে যাহ। উপস্থিত আছে, 

তাহাই লইয়। ঈশ্বরের উপাসনায় নিবিষ্ট 
চিত্ত থাক। 

তাপস বায়ে জিদ বলিয়াছেন__ 
৫২। যে চক্ষু ঈশ্বরের শীসনাঁধীন 

হইয়] দৃষ্টি করে না, তাহাঁর অন্ধ হওয়াই 
উচিত। যে জিহ্বা ঈশ্বরের গুণাঙ্গবাদে 

রত নহে, তাহার কথন-শক্তিহীন হওয়াই 

কর্তব্য । যে কর্ণ সত্য শ্রবণ-বিসুখ, তাহার 

বধির হওয়াই শ্রেয়ঃ। যে দেহ ঈশ্বরের 

সেবায় আসিল না, তাহার পতনই মঙ্জল। 

৫৩। তুমি সতত ঈশ্বর সেবা করিবে । 
তাহাতে তোমার প্রাণকে উৎসর্গ করিবে, 

তবে ভাহার প্রেম লাঁভ করিতে পারিবে ॥ 

প্রেম বিনা প্রসন্নত। লাভ কর! যায় ম।। 

মছ নবীতে উক্ত আছে-_ 

৫৪। বিনা প্রেমে উপাসনা (নমাজ) 

হয় না। করিলে, মে কেবল উদ্টরের স্তায় 

উঠাবসা মাত্র । হাজি লোকেরা মক্কার 

মন্দির প্রদক্ষিণ করেন এবং মক্কা বাসেফ 

আকাজ্ষা করেন । প্রেমিকগণ অন্তর দ্বারা 

স্বর্লোক প্রদক্ষিণ করেন এবং মনশ্চক্ষু 

দ্বারাই ঈশ্বর দর্শন অভিলাষ করেন। 

কোন হিন্দুসাধক বলিয়াছেন-_- 

৫৫। যদি হরি আরাধিত হন, তবে তপ- 

স্যায় কি প্রয়োজন ? যদি তিনি আরাধিত ন। 

হন, তবেই বা তপস্যা কি প্রয়োজন ? 

হরি যদি অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান, তবে 

তপস্যার দ্বাবা কি লাভ? যদি তিনি 

অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান না থাকেন, তবেই 
বা তপস্যায় কি লাভ? ফল কথা যিনি 

ভগবানকে জানিয়াছেন, তিনি সর্বদ1 অন্তরে 

বাহিরে তাহার অস্তিত্ব অনুভব করেন। 

তাহার তপস্যায় কোন প্রয়োজন নাই। 

ঈশ্বরকে পাইবার জন্য তাহার তীর্থ পর্যয- 

টনাদিরও আবশ্তকত৷ নাই। 

ভক্ত কবির বলিয়াছেন-_ 

৫৬। মালা জপিতেই তোমার দ্িন গত 

হুইল, কিন্তু তোমার মনের মলিনতা দুর হইল 
কৈ? তুমি মাল! পরিত্যাগ করিয়। হৃদয়কে 

মাল। করিয়া! জপিতে থাক । 

৫৭। হ্ৃদয়ের সহিত ভালবাঁসাই প্রেম 
কেহ কেহ রোমশ বস্ত্র পরিধান ও যব 

রোটিক। খাইয়! ঈশ্বর প্রেমিকের পরিচয় 
দেন, কিন্তু উহ কবল ভগ্ডামি মাত্র । 

বোমশ বজ্জ পনিপান করিপেই যদি ঈশ্বর 
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প্রেমিক হওয়া যায়, তবে পগুমাত্রেই ঈশ্বর ; হরি লাভ হয় না। প্রেমই তাহাকে লাভ 
প্রেমিক । করার প্রধান সাধন । 

তুলসী দাস বলিয়াছেন মছনবীতে আছে__ 
৫৮। যদি পাথর পুজা করিলে হরি লাভ ৫৯। তুমি স্বীয় অঙ্গকে স্থবর্ণের ন্যায় 

হয়, তবে আমি পাহাড় পুজা ক্বরি। যদি তৃণ | পরিষ্কার করিয়াছ বটে, কিন্তু তোমার হৃদয় 

খাইয়! থাকিলে হরিকে পাওয়া যাঁয়, তবে | যে লৌহাপেক্ষাও মলিন তবে কিরূপে 

গরু, ছাগল প্রভৃতি অনেক আছে। যদি স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রীত হইতে পারিবে ? 
ফলমূল ভক্ষণ করিয়া থাকিলে হরি মিলিতে ৬০। তুমি যখন অবিশ্বাসী এজিদের 

পারে, তবে বাছড় ও বানরদিগের পক্ষে ! কুমন্ত্রণা গ্রহণ করিয়াছ, গ্তখন তাপসবর 

হরি স্থলভ | যদি ছুধ পান করিয়। থাকিলে | বাএজিদের পরিচ্ছদ পরিধান করিলেই ব৷ 

হরিকে পাওয়া যাইতে পারে, তবে গো- ! তোমার কি লাভ ? 
বৎসাদির পক্ষে সহজ। বস্ততঃ প্রেম বিনা শ্রীমির্জা আমিন উদ্দিন আহাম্মদ । 

তত্রেব রমতে হরিঃ | 
বিষুণ্ডক্তির4থ| সাক্ষাজ্জীবনিস্তারকারিণী। | অরিষড় বর্গদমনং দীনোপগত রক্ষথম্। 

গৃহিণী রাজতে যত্র তটত্রৰ রমতে হুরিঃ ॥১॥ : সর্বভূতাভয়ং যত্র তটত্রব রমতে হরিঃ ॥8॥ 

সর্ধজীব নিস্তারিণী গৃহিণী যথায়, যে ভবনে ছয় বিপু নিত্য বশে রয়, 

বিরাজে সাক্ষাৎ যেন বিষুণতক্তি প্রায়; অভ্যাগত দীন হীন লভয়ে আশ্রয় ; 
গৃহস্থ-আশ্রম সেই পুণ্যনিকেতন, যথা আসি” সর্বজীবে লতয়ে অভয়, 

নিত্য বিরাজেন তথা দেব নারায়ণ ।১। বিহরেন নিত্য তথ হরি দয়াময় ।8। 

পুণব্রতো গৃহীযত্র গৃহিণী চ পতিব্রতা | পিতা মাতা গুরুঃপতী জ্ঞাতয়ো। বান্ধবাস্তথ। । 

পিতৃভক্তাশ্চ সন্তানাস্তট্রৈৰ রমতে হরি ॥২। যত্রৈতে নিত্যসস্তষ্টাস্তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥৫॥ 

পিতা, মাতা, গুরু, পত্ধী, পুলকিত মনে, 
লভয়ে অতুল তৃপ্তি নিত্য যে ভবনে 3 
জ্ঞাতি বন্ধুগণে যথ। সদানন্দে. রয়, 
বিহরেন হরি তথা সদনন্দময় ।€। 

যে গৃহে গৃহন্থ সদ! পুণ্যকর্খে রত, 

পতিমাত্র গৃহিণীর জীবনের ব্রত 9 

পিতৃভক্ত গুণবান্ যে গৃহে সন্তান, 

তথায় করেন হরি নিত্য অধিষ্ঠান।২। 
মোদস্তে শিশবে! যত্র মোদস্তে চ গৃহেহঙ্গনাহ। 

আতিথ্যং গুরুভক্তিশ্চ পাতিব্রত্যং দয়ার্জবন | 
৮8: তির্যযক্ষেতাইপি প্রমোদস্তে তত্রৈব রমতে 

সত্যং শৌচং ক্ষম! যত্র তত্রৈব রমতে হরিঃ৩| হরিং ॥৬॥ 

সতীত্ব, আতিথ্য, দয়, ভক্তি গুরুজনে, যে ভবনে শিশুগণ প্রফুল বদন, 
সত্য, শৌচ, সরলতা, ক্ষম1, যে ভবনে ) প্রফুল্ল বদন যথা কুলনারীগ্ণ ; 
সে গৃহ ধর্শের ক্ষেত্র শান্তির আপার, যে ভৰনে পণ্ড পক্ষী গ্রযুল বন, 

শ্রীচরি তথাক্ নিত্য করেন বিফ্াব।21 ! . ভ্ীহবি সদাই ভগ করেন পলস৭ 1" 



১১৮ নব্ভারত। (অষ্টম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা । 
বি 2255225255554-545525755-5 রি 

শ্ধান্নং গৃহিণ। দত্বং ভূঞ্জতে সর্বজন্তবঃ | প্রাণপণে আশ্রিতের হরে দুঃখভার, 
শ্রীত্যা যত্র গৃহে নিত্যং তটত্রৈব রমতে হরিঃ1৭।| নিত্য তথা নারায়ণ করেন বিহীর 1১১ 

যে গৃহে গৃহস্থ নিত্য তক্তিপূর্ণ মনে, | পরিশ্রমো মিতাঁচারে! যত্র ধর্ষণ জীবিকা । 
অন্নদান মহাদাঁন করে জীবগণে দেবাতিথি গুরুশ্রদ্ধা তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥১২, 

সকলে আনন্দে তাহা করয়ে আহার, পরিশ্রম, মিতাঁচার, ধর্মপথে আয়, 
সে গৃহে প্রীংরি সদা করেন বিহার ।৭। |. দেবতা-অভিথি-গুক-অর্তন। যথায় 9 

অহো তৃপ্তোইন্মি জীবানামিতি নিত্য প্রবর্ততে। পরম পবিত্র সেই গৃহস্থ ভবন, 
ত্রানন্মরবো গ্লেহে তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥৮॥ নিত্য বিরাজেন তখ! দেব নারায়ণ।১২। 

আহা! হইলাম তৃপ্ত,--এ আনন্দ-রবে, | প্রযদ্রনালিতা যত্র ধেনবো৷ নিত্য ভুগ্ধদাঁঃ। 

যে গৃহ করয়ে পুর্ণ জীবগণ সবে ) সুপম্পফলবা বৃক্ষান্তত্রৈৰ রমতে হরিঃ ॥১৩। 
“জীবের শাস্তির স্থান ধন্য সে ভবন, | 

যতনে লালিত হ/য়ে যথা ধেন্ুগণ, নিত্য*বিরাজেন তথা শ্রীমধুহদন 1৮| 
স্ধাসম ক্ষীরধারা করে বিতরণ ; 

অদ্বৈত ভক্তিন্ত্রেণ যত্র গৃহেজনাঃ। দিব্য ফল পুষ্প যথা দেয় তরুগণ, 
সর্বেইভিল্িমনঃ প্রাণাস্তত্রৈব রমতে হরি: ॥ন সে গৃহে সতত হরি করেন রমণ।১৩। 

পতি, পত্থী, পুত্র, ভৃত্য আদি পরিজনে, | সসংস্কৃতে সুসংযৃষ্টে যদগৃহে সর্বতঃ শুচৌ। 
অট্বিত ভকতি -থত্রে বদ্ধ যে ভবনে; বিশুদ্ধান্যনতরপানাদি তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥১৪॥ 
সবার একই যন, একই পরাণ, 

পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন নিত্য যে ভবন, শ্রীহরি করেন তথ! নিত্য অধিষ্ঠাঁন 1৯ 
পাবিত্র পানীয় শব্যা অশন বসন) 

যর নির্পিপ্তভাবেন সংসারে বর্ভতে গৃহী । অশুচি দ্রব্যের যথা নাম গন্ধ নাই, 
ধর্মং চরতি নিষ্কামং তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥১০॥ বিহরেন সেই স্থানে শ্রীহরি সদীই 1১৪1 

নিফাম নির্লিপ্তভাঁবে গৃহস্থ যথায়, সর্বং যত্রান্পপানাদি গৃহী বিষ্টুনিবেদিতম্ । 
সংসারে থাকিয় ধর্মে জীবন কাটায় ; | পরিবারৈব্তো তুঙক্তে তত্রেব রমতে 
ধরাঁধামে একমাত্র ধন্য সে ভবন, হিঃ ॥১৫। 
নিত্য বিরাজেন তথ দেব নারায়ণ ।১। অপান সমস্তই গৃহী যে ভবনে, 

গৃহী যত্রাখিলক্লেশ।ন লীলয়া সহতে স্বয়ম্। ভক্তিভাবে নিবেদন করে নারায়ণে ১ 
হরত্যাশ্রিতসন্তাপং তত্রৈব রমতে হরি: ॥১১।॥ পশ্চা সকলে মিলি করয়ে আহার, 

সে গৃহ শ্রীগরি সদা করেন বিহার 1১৫ অশেষ ক্লেশের ভার গৃহী যে ভবনে, গৃহ শ্রীছরি সদা করেন বিহার 1১৫। 

আপনি করিগ! সহ্য অশ্প(নবদনে, শ্রীতারাকুমাঁর শর্শা । 



মহারাস্ত্রী। 
( 

মন্গষ্যদেছে যেমন অস্থি, পৃথিবীর স্থলভাঁগে 

সেইরূপ পর্বত । এই জন্য পর্বতের নাম 

ভূধর। ঘাটাখ্য পর্ব্বত অরঙ্গাবাদ হইতে কন্যা 
কুমারী পর্য্যস্ত বিশাল প্রাচীরব্ দণ্ডীয়- 

মান রহিয়াছে । বৌধ হয়, সমুদ্রকে ভারত 

প্লাবিত করিতে নিষেধ করিতেছে । এই 

পর্বতের উত্তর ভাগকে সহ্াদ্রি কহে। 
বদলাঁপুর অতিক্রান্ত হইলে পর্বতের শোভা 

নয়নগোচর হইতে লাগিল। ভোরঘাঁট 

উত্বানপথে উঠিবাঁর জন্য করজট নামক 

স্থানে যাইয়। বৃহৎ ইঞ্জিন লওয়া হইল এবং 

নামিবার কালে শকট শ্রেণী যদি গড়াইয়া 

পড়ে, সেই জন্য পশ্চাঁৎ হইতে আকর্ষণার্থ 

কয়েকখানি ব্রেক শকট যোজনা হইল। 
এখান হইতে লনৌলি পর্য্যস্ত ১৬ মাইল 

অদ্রিবক্ষে লৌহর্বম্ম উন্নত এবং আনত 
ভাবে চলিয়াছে। ঘাট পর্বতের পশ্চিম 

হইতে পুর্বপারে যাওয়া আবশ্তক । অবশ্য 

প্রাকৃতিক চ্ছে্ আছে, তাহার নাম ভোর- 

ঘাঁট। সেই সরণি অবলম্বন করিয়া সানু 

নিম্মীণ করতঃ গিরি কটক ভেদ করিয়া পথ 

গিয়াছে । চড়াই ছুই সহআ্ ফিট। এক 

পর্বত হইতে অন্য পর্বতে যাইবার জন্য 

বহু সেতু আছে। মৌহকীমলি সেতু ১৬৩ 

ফিট উচ্চ। জহ্যাদ্রির শোভা! অবশ্ঠ মোহ- 

জনক। তরুগুল্স ও নির্ঝর, এ সকলের 

অপ্রতুল নাই, কিন্তু আমর! পর্বত বলিলে, 

হিমবৎ ম্মরণ করি। বড় বড় পাইন জাতীয় 

বৃক্ষ দেখিতে ইচ্ছ। হয়। চক্ষু নীহার মণ্ডিত 
শৃঙ্গ দেখিতে চায়। ভৈরব ভাব যদি না 

দেখিতে পাইলাম, তবে আর অদ্রির সৌন্দর্য্য 
কি? অনেক শৈল দেখিলাম, হিমালয়ের ছবি স্পস্ট ৮ ২ পপ পাপা পাপা শিপ স্পা পিপি পিীিশাশিশীসিসপ পাশা শিপাশপাশাশিশী 

১ম) 

অন্যত্র মিলিল না। ঘাট পর্ধত, আর এক 

বিষয়ে বিশেষ আগ্রহের কারণ হইতেছে । 
এমন পর্বতগাত্রে পথ (রেইল) কোথাও 

দেখি নাই। ভারতের মধ্যে ইহা একটী 
প্রধান দর্শনীয় স্থান। বাম্পীয় যান এখনে 

ব্যোমযান স্বরূপ হইয়াছে । আকাশে গাড়ী 
ছুটিতেছে, মর্ত্যলৌকে গ্রাম, শস্তক্ষেত্র ও 

অবিরল বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যবর্তী রাজপথ কক্কণ 

প্রদেশ শোভা করিয়। বিরাজ করিতেছে । 

যেস্থলে প্রতৃত প্রস্তর কর্তন করিত হইবে, 

সেখাঁনে সুড়ঙ্গ নিশ্মীণ করিয়া পর্থ হইয়াছে । 

দ্িদশতি (বিংশতি ) সংখ্যক বা ততোধিক 

টনেল হুইবে। অন্ধকারে যখন, তব পথে 

যাইতে হয়, আরোহীগণ “বিঠ্ঠল হরি” বলিয়। 
চিৎকার করিতে থাঁকে । রিভরসিং ষ্টেশনে 

যাইয়া দেখা গেল, আর সম্মুখে পথ নাই। 

যে পথ আসিয়াছি, তাহার উপর স্তর দিয়া 

চলিতে হইল । বহু উচ্চে খগ্ডালার বাঙলা 

দেখা যাইতেছে । ক্রমশঃ তথায় পৌছি- 
লাঁম। এই স্থান মৃগয়।প্রিয় মানবের বাঞ্- 

নীয়। ব্যাত্ব ও হরিণ প্রভৃতির অভাব নাই। 
এবনে বারশিঙ্গা পাওয়] যাঁয়। বেলা ছুই- 

টার সময় পুণ্যপত্তনের গণেশ খিন্দ প্রাসাদ 

দৃষ্টিগোচর হইল। মহারাষ্ট্র রাজধনী পুনা- 
নগরে অবতরণ করিয়া এক ব্রাউহাম ভাড়। 

করিয়া “রাজমান্য রাজেশ্বরী” অর্থাৎ শ্রীল 

শ্রীযুক্ত সাঠে মহাশয়ের বাটাতে যাত্র। করি- 
লাম। পথি মধ্যে কয়েকখানি মাড়য়ারির মুদি- 

খানার দোকান দৃষ্ট হইল। ইহারা দেখি- 

তেছি সর্বত্র আছে। সকলেই ইহাদ্দিগকে 
সবার চক্ষে দেখে, বিস্ত ইহারা নহিলেও 

চলে না। 
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সর্ধপ্রথমে পর্ধতী (পার্নতী) দর্শন | গুলি স্ষটিক রেখার মত নিপতিত হুই- 
করিতে যাওয়া হইল। পর্বতের উপর এই | তেছে। জ্যোৎন্নাময়ী রজনীতে প্রপা- 

পার্বতীর মন্দির সাঁতার রাজের স্মরণার্থ । তের সৌনার্ধ্য আর একরপ দেখিলাম। 
বালাজী বাজীরাও কর্তৃক পাণিপথের যুদ্ধের | আলোক ক্ষীণ বলিয়৷ বাধ বা জল দেখ! 

পুর্ব্বে নির্মিত। মহারাষ্ট্র গৌরব চিরদিনের | যাইতেছে না'। কেবল জলের যে ভাগ 

জন্য পাঁণিপথের* যুন্বস্থলে বিদর্জন দিয়! | ক্ষুন্ধ হইয়া শ্বেত হইয়াছে, তাহাই 
বালাজী ভগ্মমনে প্রত্যাগমন করিয়। রোগ | চন্ত্রিক1 মাথিয়া নয়ন পথগামী হইতেছে। 

শয্যায় শয়ন করিলেন এবং এইশৈলে প্রাঁণ- | দৃশ্য অতি অপূর্ব 

ত্যাগ্ধ করিলেন । হরিগোবিন্দ আমাদিগকে ! চতুঃ'শিক্ষি দেবীর মন্দির “ভোঙ্সরের” 

দেবালক্ প্রভৃতি দেখাইয়৷ একটা বাতাধনের ৰ (পাহাড়) উপর। সোপানাবলির উভয় 

নিকট লইয়৷ গেলেন ও ইংরাজি ভাঁষায় | পার্থে সান্ছদেশে ইতস্তত কুনবীমরঠগণ 

কহিতে লাগিলেন,_এই স্থান হইতে | আহারাস্তে কাদস্বরী সেবা ও তায় ক্রীড়া 
পেশোয়া৷ বংশের শেষ ভূপতি, ১৮১৭ প্রীষ্টাব্বে, | করিতেছে । সেদিন দেবীর পর্বাহ। দেবা- 

ছুই সহম্র আটশত সৈন্য কর্তৃক তাহার অষ্টা- | লয়ের অভ্যন্তরে যাইয়া মদিরাঁর গন্ধ পাইতে 
দশ সহম্র যোদ্ধাকে খিরকি নামক স্থানে পরা- | লাগিলাম। এটি বীরমার্ণ অন্ুবস্বীদের 
জিত হইতে দেখিয়াছিলেন। যে বৎসর | স্থান। দেবীর গলদেশে তাম্মুলবল্লির 

বাজীরাওর রাজ্য ইংরাজ গ্রহণ করিলেন, | মালা । ভাত, লুচি ও মদ্য দিয়া নৈবেদ্য 

সেই বৎসরেই বজাঘাতে এই বাঁটী ভগ্ন | হইয়া থাকে। একটি স্ত্রীলোকের উপর 

হইয়া যায়। মন্দিরজীবী অনাথগণের | দেব ত্বাবির্ভাব হইয়াছে, সে নান প্রশ্নের 
সাহা্যের নাম করিয়া প্রদর্শক ঠাকুর আমা- | উত্তরে ছুই একটি শব্দ উচ্চারণ করিতেছে । 
দের নিকট কিঞ্িৎ সাহায্য প্রার্থনা করি- | দেব পুজা করিয়া পৃজীরি রমণীর নিকট 
লেন। এখান হইতে অবতরণ করিয়া ! একখণ্ড নারিকেল প্রসাদ পাইলাম । পর্ব- 

মূলামুতা! তটিনী উপরে বন্দ উদ্যান ভূমিতে | তের নিয়ে এক চত্বর আছে, উহাতে বলিদান 
বিচরণ করিবার সন্কল্প হইল । পুনাঁর নরনারী | হয়। নান ফরণবিশ কৃত দেবায়তনের 
সন্ধ্যাকালে এই প্রদেশে ভ্রমণার্থ উপস্থিত | নাম বেলবাগ। প্রাতঃকালে মৃদঙ্গ ও বীণা 

হন। ইংরাজি বাদ্য উদ্যম হয়। উদ্যাঁ | সহযোগে নারারণ সমক্ষে স্ততি গীত হয়। 

নের নৃতত্ব এই ষে, টবে বসান গাছ দ্বারা | একাদশীর দিন অপরাহ্থে বিপুল জনতা 
উপবন রচিত। একটা প্রত্রবণে ছত্রের : দৃষ্ট হয়। চন্দ্রাতপতলে অসংখ্য নরনারী 

আকারে বারিধারা উখিত হইতেছে! বন্দ ; উপবেশন করিয়! কথকতা! শ্রবণ করিতে- 

জল প্রপাত অতি সুন্দর দৃশ্য। কিছু | ছেন। কথক দগ্ডান্নমান হইয়া! মহাভারত 
ক্ষণের জন্য অভিভূত হইলাম। প্রভূত | কীর্তন করিতেছেন। তাহার সঙ্গীতের সাহায্য 

জলরাশি, মহাবেগে সশব্দে পতিত হুইয়! | করিবার জন্য কয়েকজন করতাল ও মৃদন্গ 

ফেণিল ভাবে দিখ্বিদিক জ্ঞান শুন্য হুইয়! | লইয়া পশ্চাৎ রহিয়াছে । কথক যদি ব্রাহ্মণ 

ধাবমান হইয়াছে । বাঁধ ছাঁপাইয়। ধাঁরা- | হন, ভ্তাহা! হইলে কীর্তন অন্তে ব্যক্তি বিবে- 
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চনায় আলিঙ্গন ও প্রণাম গ্রহণ করেন। 

শ্রোতবর্গ দেবতার কিছু প্রসাদ লইয়! বিদায় 

হন। কীর্তন সরস করিবার জন্য মধ্যে 
মধ্যে টুকারামের অভঙ্গ নামক কবিতা 

ধ্যবহার করেন। (টুকারামের ইঞ্ুটদেবতা 
বিঠোঁব! পানটর পুরে অবস্থিত। সম্প্রতি 

ভত্রত্য মহা উৎসব উপস্থিত। বিস্চিক! 

রোগ প্রাছুভূতি হওয়াঁয় শান্তিরক্ষক কর্তৃক 
গমন নিষিদ্ধ হইয়াছে 1) তুলশিবাঁগ পুনার 

মধ্যে প্রধান দেবালয় । একজন “সাউকার” 

কয়েক বর্ষ হইল প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন । মন্দি- 
রের আকার-_রাঁজসিংহাঁসনের ন্যায় কতক 

শপ তি পা পাপ আপ পপ পাস ০৮০০ 

গুলি তোরণ (খিলান) উপয্যুপরি গ্রথিত ; 

হইয়াছে । মন্দির উচ্চ হওয়ায় সেইরূপ 
আকারের ক্ষুদ্র ক্ষুত্র অবয়ব স্তরে স্তরে 

নির্িত হইয়া শিখর দেশ ক্রমশঃ 
হুম হইয়াছে । মঙ্গল চিহব স্ববপ আলি- 
পনা প্রত্যহ মন্দিরের তাবৎ প্রকোষ্টে 

দেওয়া! হয়। ইহ1 স্থখসাধ্য করিবার জন্য 

ছিদ্রযুক্ত “রোলর” মধ্যে চূর্ণ রক্ষা করিয়া 
থাকে, তাহাতে চিত্র অঙ্কিত হইয়! যায়। 

গর্ভগৃহে রাম লক্ষণ জানকী বিরাজ করি- 

তেছেন। অবশ্য তীহাঁরা মহারাস্্ীয় 

পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়াছেন। প্রাঙ্গণের 

প্রাচীরে রামায়ণ প্রতিপাদক চিত্র অঙ্কিত 

আছে ও ইহার নিয়ে লীলার নাম লিখিত 

শশী 

| 

১২৬ 

নিবাস হয়। বোম্বাই অপেক্ষা এখানকার 
জলবায়ু উত্তম । বোম্বাই প্রদেশের ইংরাজি. 
সৈম্ত এখানে অবস্থিতি করেন। সহরে 

বিজাতীয় হন্্যনির্মীণ প্রণালী প্রবেশ করে 

নাই। অবশ্য একথা ইংরাজপল্লি সম্বন্ধে 
প্রযুজ্য নহে । জোশী হল্ল বা সার্বজনিক্ 
ভাগৃহ ও স্বাস্থ্যরক্ষকের কার্ধ্যালয়টি বোশ্বাই 

প্রণালীর কাচের সার্শিমণ্তিত । অধিবাঁসী- 

গণের পরিচ্ছদেরও সেইরূপ” কোন পরিবর্তন 

নাই। তবে উহাদের মধ্যে কেহ কেহ 

কোট পেন্টলেন পরিধাশ করিয়া থট্ুকন। 

আমাদের দেশে,পরিধান দেখিলে,ষে ইংরাজি 
নবিশ নহে, তাহাকে চিনা ষায়। এখানে 

“্থধারণে আলাকে” ও সেংস্কারক) মস্তক 

মণ্ডিত করিয়া দীর্ঘ শিখ' রাখিতে হয়। পায়ে 

দেশীয় উপানৎ্। পরিধেয় রজকালয় দর্শন 

করে নাই । এইরূপ পুরস্ত্রীধৌত প্রশস্ত রক্ত- 
কুল বস্ত্র ও উত্তরীয়। দীর্ঘ অঙ্গরক্ষাটী কিন্তু 

পরের বাড়ী দিতে হয়। মস্তকে রথচক্রের 

মত শির বেষ্টন। স্ত্রীলোকে কাছা কৌচ৷ 

দিয় গাত্র আবৃত করিয়। যে দেশী রঙ্গিন 

সাড়ি পরিধান করে, তাহার অন্যথা হইবার 

নহে। আমরা পারসি মহিলার সাঁড়ি 

দেখিয়া মোহিত হইয়া আপনার গৃহিণীর 

জন্য ক্রয় করিতে পারি, কিন্তু মরাঠী অঙ্গনা 
কদাপি তাহা ব্যবহার করিবেন না। শ্লথ 

হইয়াছে । যে দেবালয়ে সমারোহ আছে, | পাঁছুকা ব্যবহার স্ত্রীলোকের পক্ষে দৃষ্য নহে। 

আগন্তক ব্যক্তি সে স্থানে কিয়তৎ্কাল অব- | 

স্থান করিলে অর্ধেক নগর দেখার ফললাত | আর কোথাও নাই। স্থদরিত্র কৃষাণ সঙ্জ! 
করিতে পারেন । এই স্থান ও বাঁধসন্নিহিত | করিয়া কোন স্থানে যাইতে হইলে ছাতাটা 

উদ্যান এখানকার মধ্যে ভ্রমণের বিলাস 

ভূমি। | 

বাঙ্গালার ন্যায় ছত্রদণ্ডের বহুল ব্যবহার 

লইবে। এ বিষয়ে কলিকাতা-বাসিদের 

এক কৌতুকাবহ ব্যবহার ₹/ছে। রৌদ্র 

বোশ্বাইয়ের অনেক প্রধান ব্যক্তি এখানে | বাঁ বৃষ্টিতে পারগ পক্ষে আতপঞ্জ লইয়া যাই- 

বাম করেন। প্রাবিটকালে গবর্ণরের পুনায় ; বেন না, যদি লইলেন বৃষ্টি যৌর্ “৷ থাকিলে 

১৬ 
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মাথায় দিয়! যাইতে হইবে। কলের জল 
লইবাঁর জন্য ব্রাঙ্গণ ও শুদ্রের পৃথক কুগু 
নির্দিই আছে। লিখিত আছে ব্রাহ্মনাঁচ। 

হৌজ” দশুদ্রীচা হৌজ”। যখন এপথে 
প্রবেশ করিয়াছি, বস্ত্র প্রক্ষেপের শব্দ কর্ণে 
প্রবেশ করিয়াছে ৬ বোধ হইতেছে, ব্রাহ্মণ 

জাতি এখানকার আদিম অধিবাসী নহেন, 
নতুবা যে মরঠ জাতির বাঁস বলিয়া! দেশের 

নাম মাহারা্র ব' মরঠ্ঠা হইয়াছে, সে মরঠ 

শব্দে কেবল শৃদ্র বুঝাইবে কেন? একদা 
শ্মশান দেখিতে যাওয়া হইল-_-এখানে 
(খুঁটে) দ্বারা চিতাপ্রস্তত হয়। ডাল ও 

রূটি বারা পুকুক পিও প্রদত্ত হইয়া থাকে । 

গবর্ণরের কাউন্সিল হল অতি বৃহৎ 

গৃহ। এখানে অনেক গুলি তৈল মিশ্র 
রঙ্গের চিত্র আলম্বিত আছে। দেশের 

খ্যাতিবাঁন ব্যক্তিদিগকে দর্শন করিবার 

কাধ্য ইহাতে নির্বাহ হইল। ধাঁহাদের 

চিত্র অঙ্গিত হইয়াছে, তাহাদের নাম যথা 
খান বাহাছর পদমজী পেসতনজী, খান 
বাহাছুর নৌশির ওয়ানজী, পেসতন্জী, 
সোরাবজী, ফণনজী পটেল, ব্রিবাঙ্ক,রের 
যুবরাজ, সরমঙগল দাঁস নাথুভাই, ডাক্তার 
ভাউদাজি, কোচিনের রাজা, সর সালারজঙ্গ, 
ভাউনগরের ঠাকুর, মোরভীর ঠাকুর, থণ্ডে- 
রাও গায়কয়াড় এবং সর ত্র্যন্বক মাধব রাও, 

ও শঙ্কর শেট। এই বিপুল সমৃদ্ধিসম্পন্ন 
প্রাসাদ অবলোকন করিয়া যদি পেশয়াঁর 
ভবন দর্শন করিতে যাঁওয়! হয়, তাহা হইলে 
জগতের বৈচিত্র্য চমৎকার অনুভূত হইবে। 
শনিবার পেট আমাদের বাটার অতি নিকটে 
অবস্থিতি, এখানে একটী প্রাকার বেষ্টিত 
বাটাতে মহারাজ পেশয়৷ বাস করিতেন । 
প্রহদীর অনুমতি লইয়৷ সিংহদার অতিক্রম 

নব্যভার ত। (অষ্টম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা । 

করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখ। গেল, 

কাল সমস্ত গ্রাস করিয়াছে । ছুূর্ভেদয প্রস্তর- 

নির্মিত প্রাচীরের মধ্যে কেবল পতিতভূমি 

অবশিষ্ট রহিয়াছে । আর সকল আগুণ 

লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে । এই স্থানে 

১৭৯৫ খীষ্টাব্ধের ২৫ শে অক্টোবর প্রাতঃ- 

কালে তরুণ পেশয়া মধুরাও অষ্রালিকার 
উপর হইতে পতিত হইয়া আত্ম হত্যা করি- 
য়াছিলেন।. প্রধান মন্ত্রী নানা ফাঁরনাবিষ 

রাজকীয় তাবৎ ক্ষমতা ধারণ করিতেন। 

তিনি পেশয়ার ভ্রাতাকে বন্দী করায় মধুরাঁও 
অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং আপনাকে কশ্ম- 

চাঁরীর অধীন দেখিযা মর্মাহত হইয়া! সভায় 

আস! ত্যাগ করিলেন। শয়ন গৃহের বাহির 

হইতেন ন!। বিজয়াদশসীর দিন না হইলে 
নয় বলিয়। সৈন্যগণের সমক্ষে দেখা! দিলেন । 

এবং রাত্রে দরবারে সরদার ও দূতগণের 

সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । কিন্তু তাহার মন 

শাস্তি লাভ করিতে পারিল না। ছুই দিন 

পরে ইহলোক ত্যাগ করিবার জন্য ছাদের 

উপর হইতে পতিত হন। ফুহারাঁর উপর 

পড়ায় অতিশয় ক্ষত হইল ও ছুই খানি অস্থি 

ভগ্ন হইয়া গেল। তারপর ছুই দিন গত 

হইলে প্রাণ বহির্গত হইল। তাহার অতি 

প্রিয় বাঁবারাও ফড়কের ক্রোড়ে মস্তক 

রাখিয়। মরিবাঁর সময় বলিয়াছিলেন, নানার 

শত্রু বাজীরাঁও মস্নদের উত্তরাধিকারী হই- 
বেন। আর এই “জুনাঁবড়া” তেই ১৭৭৩ 

খ্ীঃ ওঃ ৩০শে আগষ্ট উনবিংশ বয়সে নয় মাস 
মাত্র রাজ্যকালে নারায়ণ রাও তাহার রক্ষক 

সোমর সিং ও এলিয়া কর্তৃক নিহত হুইয়া 
ছিলেন। নারায়ণ তদীয় পিতৃব্য রঘুনাথ 
রাওকে এই বাটার এক দেশে বন্দী দশায় 
রাখিয়াছিলেন। তাহাঁতে তিনি আপন মুক্তি 
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কামনায় এ ঘাতকদ্বম দ্বার। পেশয়াকে ধৃত 

করিবার জন্য আজ্ঞা লিপি দেন। রঘু- 

নাথের পতভী আনন্দী বাই গোপনে সেই 
লিপির খ্বত শব হত শব্দে পরিবন্তিত করি- 

লেন, নারায়ণ পিতৃব্যকে জড়াইয়! ধরিলেন । 

তিনি নিষেধ করিলেও সোমর সিং অনুমতি 

পত্রের নির্দেশ অনুসারে অক্ত্রাঘীত করিল। 

এই সকল চিন্ত! ত্যাগ করিয়া বাহিরে আগ- 

মন করিলাম । এই বাটার চতুর্দিক বাজার, 
সেই জন্য এই স্থানে অপর নাম মণ্ডি। 

সন্মুথে তরকারি ও বিবিধ ফল এবং লঙ্কা 

মরিচ পলা, সকল বস্তই অপরিমিত 

ভাঁবে বিক্রয় হইতেছে । এক পার্খে কুস্ত- 

কারের দ্রব্যজাত, অন্য পার্থে ইন্ধন বিক্রয়ের 

স্থান। বাড়ীর পশ্চাত্ভাগে শুক্ষ মৎস্য 

বিক্রয় হয়। লিমজীর হোটেল এই দিকে । 

অধিক রাত্রে এখানে আসিলে বিলক্ষণ 

কৌতুক দেখিতে পাওয়া যান্ন। লিমজী 
পরিহাস করিয়া বলেন, আমার হোটেল 

কেবল ব্রাঙ্গণ জাতির জন্য স্থাপিত। 

অন্যকে মদ্য মাংস বিক্রয় করি না) ফলতঃ 

ইংর।জি-শিক্ষিত নিরামিষ-ভাজী পুনার ব্রাঙ্গণ 

এক্ষণে গোপনে মদ্য মাংস ব্যবহার করা 

অন্যায় বিবেচন। করেন না। 

পুনানগরে তিন খানি নট্যুশাঁলা আছে। 

টিকিট বাঁজারে বিক্রয় হয়। আমরা এক 

জন মহারাষ্ত্রীয় সহচরের সহিত কর্ণপর্ধরব অভি- 
নয় দর্শন করিতে গেলাম । নিয়মিত সময়ে 

নাট্য আরম্ভ ন। হওয়ায় কিয়্কাঁল বহির্দেশে 

থাকা হইল। পার্খববন্তী ভবন হইতে ঘরষ্র 

সঞ্চলিনীর কোকিল ক গীতি নিস্বন আগ- 

মন করিয়। কর্ণ -পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল। 

সপ  পাশিপপাশপিশপ | ০ পাস) 

ছেন। প্রথমতঃ শংখ ঘন্ট। বাজাইয়। গণ- 

পতির পুজা হুইল। তাহার পর সরস্বতী 
বন্দন। করায় তিনি স্বয়ং কটিদেশে বাহনের 
অবয়ব সংলগ্ন করিয়া আগমন করতঃ মহাঁ- 

নৃত্য করিতে লাগিলেন । এক জন ইংরাজ 
সাজিয়া আসিয়! ব্রার্মীক্ক সহিত পরিহাস 

কবিতে লাঁগিল। সরস্বতী পুনঃ পুনঃ 
কহিতে লাগিলেন, আমর! দেবতা, আমার 

সহিত এ ব্যবহার করিও না। এইরূপ 

ভাবে প্রস্তাবনা আরস্ত ও শেষ হইয়া কাব্য 

আরন্ত হইল। পাত্রের গেম গান গুলি 

পটের বাহিরে মহা রাষ্ত্রীয় কীর্তনের এপ্রণা- 

লীতে মূরজ ও মন্দিরা সহযোগেঅপর ব্যক্তি 

কতৃক গীত হইতে লাগিল। অভিনেতাঁ- 
দের অঙ্গবিক্ষেপ এমন প্রবল যে, আলোকের 

একটা কাঁচনাঁলী পতিত হইল । এ দলে দুই 

একটীস্ত্রী অভিনেত্রী আছেন । এতদ্দেশে অব- 

বোধ প্রথা ন। থাকায় কুলবীর দ্বারা অভি- 

নয় হওয়ার প্রতিবন্ধক নাই। তথাপি সে 

বিষয়ে কৃতকার্য হইতে দেখ! যাইতেছে না । 

বাঙ্গালায় যাহারা বারী কর্তুক অভিনয়ের 

বিরোধী, তাহারা এই বিষয় পর্যয।(লোচন। 
করিয়া দেখিবেন। বিশেষেতঃ কলিকা তার 

মত স্থান,যেস্থানের রচিতে বেশ্ঠাঁবৃত্তি-নিরত। 

ঠিকে চাকরাণী পুরক্ত্রীগণের সহিত থাকিতে 

পার, সেখানে নটা কুলটা হইলে নীতি-বিরুদ্ধ 

হইবে না। স্ত্রীচরিত্র পুরুষে অভিনন্ত 

করিলে দৃশ্য অস্বাভাবিক হয় বলিয়। স্ত্রীলোক 

গ্রহণ করা হইয়াছিল। অধুন। কলিকাতার 
রঙ্গভূমিতে স্ত্রীলোকে পুরুৰ সাজে; এ 

কুদর্শন সহ্য হইতেছে । রাত্রি শেষ পর্য্যস্ত 

আমর! থাকিতে অক্ষম প'লয়। কুঞ্চিকা 

রঙ্গভূমির মুখপটের চিত্রের দৃশ্য অতি | আনাইয়। দ্বারের তালাকোর্পণ্টিন করত 
ভয়ানক । দশভুজা শন সংহাব করিতে: ! ধিদায় লইতে হইগ। 



১২৪ নব্যভাঁরত । (অষ্টম খণ্ড) তৃতীয় সংখ্যা । 
জারা 

এদেশের প্রাকৃত লোক মলযুদ্ধকে অতি- 

মাত্র প্রিয় জ্ঞান করে। তাহারা নাটক 

অভিনয় দেখিতে যায় নাঁ। কুস্তি অবশ্য 

দেখিবে। রঙ্গস্থলে প্রবেশের মূল্য এক 

আনা বা ছুই আন1। প্রবর্তক জয়ীকে 

কিঞ্চিৎ অর্থ পুরস্থ্র দিয়া থাকেন । 

নাট্যশালার দ্বারে নিবিড় জনতার মধ্য 

দিয় প্রবিষ্ট হইয়া অসংখ্য দর্শকের মধ্যে 

দণ্ডায়মান থার্কিয়! বহুক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে 

হইল। একজন পঞ্জাবীর শিষ্যের সহিত ূ 
এক ম্নরঠ্ঠীর শিব্য ক্রীড়া করিল। শেষোক্ত : 

ব্যক্তি জয়লাভ করিবামাত্র তাহার ওস্তাদ 

সাগ্রিদকে" লুফিয়া লইলেন ও গুন্ফে 

চাড়া দিতে লাগিলেন । আত্মীয় লোঁকেব 

সহিত অভিবাদন ও করমর্দন ভইতে 

লাগিল। কেহ জয়ীকে ব্যজন করিতেছে, 

কেহ বা অঙ্গের ধুলা মুছ্াইতেছে, তাহার 
আজ আহ্লাদের সীমা নাই। যে পরাভূত : 
হইয়াছে, সে কোথায় লুকাইল, দেখিতে | 
পাঁওয়া যাইতেছেনা । যখন উভয়ে মল্ল- ; 

ভূমিতে অবতরণ করিয়' করম্পর্শ করিয়াছিল, 
তখন তাহদের হৃদয়ে বৈরভাব ছিল না । 

কিন্ত অবস্থা ব্যতিক্রমে একের পৃষ্টে পতিত 

হইয়া মুখে ধুলি প্রক্ষেপ করিতেছে ও মনি- : 
বন্ধ দ্বারা প্রভার করিতেছে । দেখিলে জ্ঞান 

1 

হয়, অনিচ্ছা! সত্বেও ঘটনাঁচক্র মন্ুষ্যকে 

বিপথে লইয়া যাঁর । জেনাঁর বন্ধুগণ তাঁহাঁকে 
স্পরিচ্ছদ ও জরির পাগড়ী পরিধাঁন করাইযা 

বাদ্যোদ্যম সহকারে পুর মধ্যে লইয়া! চলিল। 

এক্ষেত্রে কোনও উচ্চবর্ণের লোক দেখিলাম 

না। এই মহাপুরুষেরা বাঙ্গীলায় যাইয়া 

বর্ণির হেঙ্গাম করিতেন । ইহাঁদিগকে দলবদ্ধ 

দেখিলে রঘুজী ভৌদলে ও ভাস্কর পণ্ডিতাকে 

(১৭৪৩--৫১ শ্বীষ্টান্দ) স্মরণ হম। 
য 

2 

কুস্তি দেখার দিন প্রাতেঃ অত্যত্র প্রার্থন। 

সমাজে যাঁওয়! হইয়াছিল । অনারেবল রাও- 

সাহের মহাদেবগোবিন্দ রানড়ে আচার্যের 

কার্য নির্ধাহ করিলেন । আমার পরিচিত 

একটি বাঙ্গাল! ব্রহ্মসঙ্গীত মরাঠীতে গীত হইল। 

ব্রাহ্মধর্ম বাঙ্গালার বস্ত বলিয়া আমি প্রার্থন। 

সমাজে বসিয়া আত্ম গৌরব অন্ৃতব করি- 

লাম। 

দাদোবা পাগুরঙ্গ জাতিভেদ প্রভৃতি 

নিবারণ উদ্দেশে ১২ বার জন ছাত্রকে লইয়া 

পরম হংস সভা স্থাপন করেন। ঈশ্বরের 
নিকট প্রার্থনার পর সামাজিক বিষয়ে 

তর্ক বিতর্ক হইত । পাউরুটি ভক্ষণ ও 

মুসলমানের হস্তে জল গ্রহণ করিতে হইত । 

এ সভার ভগ্রাবশেষ হইতে বোম্বাইয়ে 

প্রার্থনানমাজ স্থাপিত হইয়াছে । এক্ষণে 
সভ্যেরা বিবেচনা করিয়াছেন, সামাজিক 

নিয়মে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করা উচিত 

নহে। ধন্মোনতি সাধন হইলে সমাজসংস্কার 

আপনি হইতে পাঁরে। তাহারা বলেন, 

ধন্মোত্কর্ষ, বিদ্যাবিস্তার, স্ত্রী শিক্ষা, গাহস্থ্য 

প্রণালী সংশোধন হইলে, জাতিভেদ, বাল্য- 

বিবাহ, চিরবৈধব্য প্রভৃতি আপনি উঠিয়া 

যাইবে। ইদানীং ধাহার! ইংলগ্ হইতে প্রত্যা- 

গমন করিয়া, থাকেন, নাসিক যাইয় প্রায়- 
শ্চিত্ত করত তাহার! হিন্দুসমাজে গৃহীত হন । 

ছুই একটি ব্রাহ্মণ বিধবা বিবাহ করিয়াছে, 

কিন্তু সমাজে তাহারা স্থগিত আছে। মহাদেব 

গোবিন্দ রানড়ের স্ত্ীবিয়োগ হইলে অনেকে 

আশা করিয়াছিলেন, ইনি কুমারী বিবাঁহ 
করিবেন না, কিস্ত সমাজ ভয়ে বিধব1 বিবাহ 

করিতে পাঁরিলেন না। রাজনৈতিক শিক্ষায় 

পূনা বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছে। ষে 

 খহাশ্য সাদজশিক সভার প্রাণ, সন্ত শ্রেণীতে 
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তাহার নাম নাই। রাজসদনে উক্ত সভা 

হইতে যে সকল আবেদনপত্র পাঠান হয়, 

তাহা উহার লিখিত। দেশ হিতকর 

কোন সনিতি বা অপর কার্যে যাইয়৷ যদি 
ইংলিশ রাজপুরুষ দেখিতে পান, তাহা হইলে 
অদৃশ্য হন। মনে করিয়াছিলাম, এখানে 

আসিয়া সংস্কৃতের বিলক্ষণ চর্চা দেখিতে 

পাইব। বেদ ধ্বনিতে কর্ণ পবিত্র হইবে। 

যক্জীয় ধূমের দর্শনলাভ হইবে। ' ইংরাজ 
অধিকারে সে সমস্ত লোপ পাইয়াছে। 

“বেদত্তেজনী সভাকে” বেদপাঠীদের জন্য 
পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়া পাঠানুরাগ বৃদ্ধি 

করিতে হইতেছে । সময়ে সময়ে এক এক 

জন বৈদিক ভ্রমণ করিতে আসিয়! কিছু 

অর্থ সংগ্রহ করিয়! যাঁন। 

প্রভুজাতি এদেশের কায়স্থ । মদ্য মাংস 

ভক্ষণ ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, কুক্কুট 

মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ নহে । লেখা পড়া 

দ্বারা জীবিকা উপার্জন করিয়া থাকেন। 

শেনেবি ত্রাঙ্গণও মৎস্য মাংস ভোজী। 

এদেশের বিদ্যাসাগর মহাশয় রামক্চ 

গোপাল ভঙ্ডারকর ও মুত ভাউদাজী এই 

শ্রেণীস্থ ব্রাঙ্গণ । চিত পাঁবন ব্রাহ্গণ সম্বন্ধে 

ক্যান্বেল কহেন, মন্ুষ্জাতির আদিম জন্ম- 

স্থান হইতে সরস্বতী ও সিন্ধু নদ বহিয়। 
সমুদ্রপথে এই জাতি কস্কন ভূভাগে আসিয়া 
আবাস স্থাপন করিয়াছেন। হিন্দৃস্ানের 

মধ্যে বান না করায় অনার্ধ্য রক্ত সংমিশ্রণ 

হয় নাই। দেশস্থ প্রভৃতি শ্রেণীর বাহ্ধণের! 

চিতপাঁবনদিগকে অধম বিবেচন। করেন। 

পেশয়। এই শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করায় 

কোকনস্থ ব্রাহ্মণের গৌরব বুদ্ধি হইয়াছে । 
সহ্যাদ্রিখণ্ড নামক গ্রন্থে চিত পাঁবনদের 

স্পা ্পপসপ পাপা পাপা পসপা সা সাশিপপপপাপপাসপসপ পপাপিপাপাসপাস। 
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করেন। চন্ত্রগুপ্ডের মন্ত্রী চানক্য কোকনস্থ 

ছিলেন। কল্যাণ নামক স্থানে তীহার 

বাটা ছিল। রাজনীতিতে মহারাষ্ট্ী ব্রাহ্মণ 
অত্যন্ত পটু । রাজা যে জাতির হউন, 
তরবারি তাহার হস্তে থাকুক, কিন্তু ব্রাঙ্গণ 

মেধা ও লেখনীর বলে রাজ্যের শাসন কার্য্য 

গ্রহণ করিবেন । ইদানীং বোম্বাই রাজ্যে 

তাবৎ না হইলেও অধিকাঃশ লিখাপড়ার 

কার্ধ্য এই জাতি দ্বারা সম্পন্ন হয়। শিক্ষা 
বিভীগের নিয়ন্তা “লিওয়ার্নর” জ্যজ্ঞা 

করিয়াছেন, পারদর্শিতা অনুসারে আর,ন৷! 

দেখিয়। নির্দিষ্ট বৃত্তির একভাগ বিদ্যো- 

পাঞ্জনবিমুখ কুনবি প্রভৃতি জাতির ছাত্রকে 

দেওয়া হইবে। সার্বজনিক সভা অতি 

কঠোর ভাষায় ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন । 

এই প্রতিবাদের উত্তর আরে! কর্কশ হই- 

যাছে। ডিরেক্টর বলেন, সমস্ত লিখন 

পঠনের কর্ম ব্রাহ্মণের একচেটিয়া করিয়। 

রাখিতে চায় । উহাতে হস্তক্ষেপ হইলেই 
ব্রাহ্মণ জাতির যন্ত্র পুনাঁর দেশীয় সংবাদপত্র- 

গুলি তার স্বরে চিৎকার আরম্ভ করে। 

সার্ঘজনিক সভারও এ কর্ম। হাই স্কুল 

নাম দিয় একটি বিদ্যালয় স্থাপন হইয়াছে। 
প্রথম হইতে শেষ শ্রেণী পর্য্যস্তের সকল 

শিক্ষক গ্রাজুয়েট । তাহাদের সংকল্প গবর্ণ- 
মেণ্টে চাঁকরি করিবেন না। এই বিদ্যালয়ে 
যাহা লাভ হইবে, তুল্যাংশ করিয়৷ গ্রহণ 

করিবেন । স্ত্রীজাতির কিঞ্চিৎ বিদ্যাশিক্ষা 

পূর্বাপর প্রচলিত আছে । পণ্গিতের ঘরের 

কন্যা হইলে অল্প সংস্কৃত পঠন অভ্যাস হয় । 

বোঁধ হয় এক বৎসর পুর্ণ হয নাই, ইংরাজী 
শির্পার জন্য ফিমেল হাই স্কুল স্থাপিত 

উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু অপকর্ষ বর্ণিত গাঁকাব, । হইয়াছে। সম্প্রতি বিদ্যাগন্ের পাবতাোষিক 
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সুপ ৯ শপ 

' বিতরণ উপলক্ষে মহা আন্দোলন হইয়া 
গিয়াছে । এই সময় সম্মাজীরাঁও গায়কয়াড় 

এখানে আগমন করেন । তীহাঁর অভ্যর্থন! 

জন্য রেলওয়ে ষ্টেশন সজ্জিত করা, সার্বব- 

জনিক সভা! হইতে পাঁন শুপারি দেওয়। 

প্রভৃতি নানা আঁয়োজন হইয়াছিল । ইংরাজ- 
গণ তীহাকে অধিকক্ষণ পাঁন নাই। উক্ত 

বিদ্যালয়ের পারিতোধিক বিতরণ সভায় 

মাহারাষ্র ভূপতি সভাপতির আসন গ্রহণ 
করিবেন, স্থিরীকৃত হইল । ইতি পূর্বে স্কল 
ইন্েস্পেক্টর কর্তৃক সে দ্রিনকার সভায় কি 
কার্থ্য হইবে, তাহার অনুষ্ঠানপত্র মুদ্রিত 
হইয়া! প্রর্ঠারিত হইয়াছিল। ছাত্রিগণ কর্তৃক 
ন্যাসনেল আ্যান্থম্ গীত হইবে লিখিত 

ছিল। ডিরেক্টর বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদ্িগকে 

কহেন, উক্ত সঙ্গীতের সময় সভাস্থ সকলকে 

ইংরাঁজী প্রথা! অনুসারে মহারাণীর প্রতি 
সম্মান দেখাইবার জন্য দণ্ডায়মান থাঁকিতে 

হইবে। তাহাতে অধ্যক্ষগণ কহিলেন, 
দর্শকদের মধ্যে বহুবুদ্ধ ও জ্ীলোক হইতে 

পারে, তাহাদিগকে দণ্ডায়মান থাকিতে হইলে 

অত্যন্ত কষ্ট হইবে , স্থতরাং “জয়শ্রী ভিক্টো- 

রয়” গান হইয়া কাজ নাই । নিয়মিত 

সময়ে সভায় যে অনুষ্টান-পত্র দেওয়। হইল, 

তাহাতে যে স্থানে সঙ্গীতের নাম ছিল, তাহা 

কাটিয়া দেওয়া হইলে । লিওয়ার্ণর তাহা 

দেখিয়া! অত্যন্ত ক্রৌধান্বিত হয়৷ উক্ত 

সঙ্গীতের এক অংশ গাওয়াইয়া তবে ছাড়ি- 

লেন, এবং গভর্ণমেণ্টে এসংবাদ জ্ঞাপন করি- 

লেন। ষ্বাথেদের মরঠী অনুবাদক (বেদার্থযন্ত 

সম্পাদক) ও হাই কোর্টের অনুবাদক শঙ্কর 

পাণ্ডারঙ্গ পণ্ডিত ন্যাশনল আনথম্ গীত হই. 
বার কথ! মসিদ্বার৷ কর্তিত করিয়াছেন বলিয়া 

রাজকীয় কর্ম হইতে অবস্যত হইলেন । লিওয়াঁ- 

ণর কহিলেন, গায়কবাঁড়কে সন্তষ্ট করিবার 

জন্য এই কর্ম করিয়াছ। মহারাই্ত্রীয়েরা কহি- 

লেন, “জয়শ্রী ভিক্টোরিয়া” গীত ন্যাশনেল 

আনথমের অনুবাদ নহে। উহ] দিল্লীর দরবার 

উপলক্ষে রচিত হইয়াছে, অতএব সে স্থলে 

দণ্ডায়মান হইবার প্রথা রক্ষা না করা দৃষ্য 
হইতে পারে না। গুজরাঁতিরাঁও কহিলেন 
“রাণী জীনো ছন্দ” গাইবার কালে 

শোতৃবর্গকে দীড়াইতে হয় না।. এই 
বিতণড1 সমাধানের জন্য বিক্টোরিয়। গীতিকা 

ত্যাগ করা শ্রেয়ঃ বোধ হওয়ায় কাঁটিয়ণ 

দেওয়া হইয়াছিল । এ বিষয়ে বহু বাদানুবা 

হইল, তথাপি শঙ্কর পাও রঙ্গ কর্ম পাই- 

লেন না। 

শ্রীহূর্গাচরণ ভূতি। 

যাহোক্ বিধান । 
“] 00)10200 006 1907019959 9£ 09৭, 2710 07৩ 09010 89510700475 

(১) 

যে জগতে জীব-গোঁ্টি কোটি পরিমিত, 

জগ যেখানে অণু, স্থষ্টি তুলনায় ) 
সে বিশ্বে, হে নারায়ণ, 

আমার কি প্রয়োজন ? 

দাড়ায়ে স্ষ্টির কুলে হৃদয় স্তত্তিত 

-___7699787/807%. 

আমি কারে চাই প্রভু, কে আমারে চায়? 

কাহার সেবার তরে, 
হদে অনুরাগ ঝরে? 

এত আীতি ভাঁনবাসা কাহার আশায়? 

আমি কাঁরে চাই হরি, কে আমারে চায় ?- 



কিব1। মোহ মেখে বুকে, 

বেচে থাকি কিবা সুখে, 

কেন হাসি কেন কাঁদি বুঝিতে না পাই । 

জীবনের মহোঁৎসবে, 

কোথ। হোতে এলো সবে? 

আমিতে। কাহারে প্রভূ, ডেকে আনি নাই? 
কে সাজায় এসংসার, 

কে সাজায় পরিবার ? 
কি ছার সুখের আশে বল সদ ধাই ? 

কেন হাসি কেন কাদি বুঝিতে না পাই। 

ৃ্ (৩) 

জীবনের এ আহবে, 

শেষ ফল কিবা হবে? 

শেষ মৃত্যু ;--তাঁর পর কি রবে আমার ? 

দীক্ষিত কর্তব্য পথে, 

শিক্ষিত জীবন ব্রতে, 

এ মোর হৃদয়, প্রভু, কিবা হবে তার? 
ফুরাৰে কি কান্না হাসি, 

নিবিবে আলোক রাশি, 

যাবে সুখ যাবে হুঃখ, আলোক আধার ? 

শেষ মৃত্যু-__তারপর কি রবে আমার? 

(৪) 

স্বপ্ন যদি সুখ ভোগ, 

' স্বপ্ন যদি পরলোক, 

স্বপ্ন যদি, স্বপ্ররাজ্য করিছে বিস্তার ) 

কেন তবে ভূলে থাকি, 

কেন বা জীবন রাখি? 

কেননা আপনি করি আপন! সংহার ? 

হাসি বিসর্জিব হেসে ? 

স্নেহ প্রীতি যাবে ভেসে ? 

যাবে ডুবে হৃদয়ের কামনা আমার 
স্বপ্ন বদি, স্বপ্ন রাজ্য করিছে বিস্তার ? 

যাহোক বিধান । 

হোক্ স্বপ্র, হোক্ মায়া, 

হোঁক্ ভরাস্তি, হোক ছায়া, 

তবুও বাঁচিতে চিতে অপার বাসন] । 

চক্ষু জলে গণ্ড ভাগে, 

বক্ষ কাপে ছুঃখ ত্রাস্তে, 

তবু ঘোচেন] যেন প্রাণ উপাসনা । 

কর্ম্ম অস্তে অনুতাপ 

পাদক্ষেপে বাড়ে পাপঞ 

প্রতারিত আশায় সে লোলুপ রসনা ; 

তুও বাঁচিতে চিত্তে অপার বাঁসন1। 

(৬) 

ইচ্ছা তব ইচ্ছাময়, 

ক্ষুদ্র কীট (ও) বেঁচে রয়; 

হোক্ তব ইচ্ছা পুর্ণ আমিও বাঁচিব। 

কিন্ত গ্রভৃ, কিবা লক্ষ্যে, 

রয়েছি ধরণি-বক্ষে ? 

একবার সেই কথা কহগে। শুনিব। 
নতুবা জীবন ব্রতে, 

গুরু কর্তব্যের পথে, 

আধারে হারাঁয়ে পথ কেমনে চলিব ? 

হোক তব ইচ্ছা পূর্ণ আমিও বাচিব। 

(৭) 

ছুঃখ শোক যত হোক্, 

নাই থাক পরলোক, 

যা হোক তা হোক বিধি তোমার বিধান 

তাই মাঁথা পেতে লই, 

ছুঃখেই বাঁচিয়া রই, 

নাই বুঝি, কি লক্ষ্যের করিছি সন্ধান; 

তোমারি, তোমারি রাজ্যে, 

আছি প্রভু তব কার্ষো, 

হোক্ মৃত্যু, হোঁক ক্রেশ, বিনাশ, নির্বাণ, 

যা হৌক তা হোঁক্ বিধি তোমার বিধান । 

শ্ীবিজয় চন্দ্র মজুমদার 



ভারত কন্ত্রেম্ ইংলগডের ক্রোড়ে। 
“দ৩]] 1১90901) 1911911 ০1১, 

১৪ই এপ্রেন ১৮৯০) ভারত ও ইংলগু 

উভয় দেশের পক্ষে বিশেষ আনন্দ ও 

গৌরবের দিন।* পৃথিবীর ইতিহাস লেখক- 
গণ সুবর্ণাক্ষরে লিখুন যে, এই শুভদিনে 

ভারতের হৃদয়রাজ্যে ইংলগডের উজ্জল 
সিংহাসন চিরদিনের জন্য স্থাপিত হইবার 
সত্রপাত হয়। আমাদের জাতীয় কনগ্রেস 

এতদিন গর্ভাবস্থায় হাত পা নাড়িতেছিল, 
আজ প্রন্থুত হইয়া সংসারের আলোক 
দেখিল।” গর্ভ মধ্যে ভ্রণজীবন নষ্ট হইবার 

অনেক আশঙ্কা থাকায় আমরা সর্ধদা সশ- 

ক্কিত ছিলাম) এখন আর ভয় নাই; 
স্বাধীনতার জননী শ্বেতদ্বীপ স্বয়ং ধাত্রীরূপে 
নব প্রস্থত শিশুর পোষণের ভার গ্রহণ 
করিলেন। এস ভাই ভারতবাঁসি, আজ এই 
মহানন্দের দিনে প্রাণ ভরিয়া কোলাকুলি 
করি, এবং স্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে | 

আকাশ পাতাল কাপাইয়া স্থগভীর রবে 

তিনবার বলি, “জয় দয়াময়!” «জয় 

দয়াময় 1” “জয় দয়াময়!” ঘরে বাহিরে 

প্রবল শক্র সত্বেও ধাহার কৃপায় প্রাণের 
কন্গ্রেদ ইংলগ্ডের নগর স্থপটুও পালনক্ষম 
হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, তাহার করুণার পীমা 
ও পরিমাণ নির্দেশ করে সাধ্য কাহার ? 
বিধাতার অনস্ত দয়ার প্রভাব আমাদের 
ন্যায় হতভাগ। জীবগণের একমাত্র সম্বল 
ও ভরসাস্থল। তাই বলি ভাই, “ুর্ব্বলে 

সবলে ধার, অবারিত কৃপাদ্বার, নিরাশ না 

হবে কেহ, রাখরে নির্ভর তাতে ।” ভারতের 

হঃখ .বিমোচন জগদীশ্বর ভিন্ন আর কেহ 
করিতে পারেন না। 

“ভগবান বিচার করিবেন,” এই গভীর 

মর্রভেদী জীবন্ত নির্ভরশীলত। ভিন্ন কাঙ্গাল 

অসহায় ভারতবাপী আর কোন উপায় 

জানে না। রাজপুরুধের উৎ্পীড়ন, জমী- 

দারের উৎপীড়ন, গ্রামের ভদ্র লোকদের 

উৎপীড়ন, উত্পীড়নের উপর উৎপীড়ন 

সহ্য করিয়া “রাইয়ত চলিয়া যাইতেছে, 

একটা শব্ধ নাই, প্রতিবিধানের কোন চেষ্টা 

নাই; ভারতে গরিব ছুঃখী “চাষাভৃষোর” 

সহিষণুণতার নিকট মেষশিশুও সময়ে সময়ে 

পরাস্ত হয়। চাঁরি কোটা জীব, যাহার! 

আমাদের ভরণপোষণ, সুখ সচ্ছন্দতা, 

আরাম আমোদের জন্য দ্রিবারাত্রি পরিশ্রম 

করিয়াও দিনাস্তে একবার বই ছুই বারকার 

শাকান্ন জুটাইতে পারে ন1) সহস্র অত্যা- 

চারেও যাহাদের মুখে রা নাই; দুর্ভিক্ষ 
কালে অন্নাভাবে সপরিবারে প্রাণ দিবার 

পূর্বেও একবার রাজ! জমীদার বা মহাঁ- 

জনকে অভিসম্পাত করিতে জানে না, 

কেবল মাত্র বিধাতার বিধানের দিকে 

তাকাইয়! ছুর্লভ মাঁনবজীবন বিসর্জন করে; 

আমর! তাহাদের প্রতি উদাসীন,_-একথ।! 

শুনিয়া ইংরেজ শিহরিয়া উঠেন, “811900)6” 

48172109” ধ্বনি দ্বারা ধিক্কার দেন। বাস্ত- 

বিক যে দেশে এত অধিক সংখ্যক নিরীহ, 

শান্তসেবক শ্রমজীবীর এরূপ দুর্দশা, 

মে দেশ রসাতলে যায় ন। কেন, ইহাই 

আশ্র্য্যের বিষয় । মহারাজ। ! রাঁজ।! রায় 

বাহাছর! বাবুগণ! ক্ষীর-সর-নবনীত 

ভোঁজনে মেদবৃদ্ধিকরত আলস্তের ক্রীতদাস 

হইয়া সুগন্ধচর্চিত স্থকোমল শধ্যাঁয় স্ুথে 

নিদ্রা যাইতেছে; একবার ভাব না যে, 



তোমাদের ভীষণ অত্যাচারে ভিন ক্রমে 

ফৌপ্রা হইয়া আসিতেছে ; কোন দিন সপ্- 

তল অট্রালিক। হীরা-মাণিক-মুক্তা-কোম্পা- 

নির কাগজভর! লোহার মিন্দুক সহ ঝুপ, 

করিয়া তোমাদের ঘাঁড়ে চাঁপিয়া পড়িবে । 

আর্ধ্যানার্য্য প্রভেদের কাল নাই, কলিযুগের 

আর্ধ্য ইংরেজ, আর তোমরা সবাই সমাঁন 

অনার্য, সুতরাং গরিব, ছুঃখী, ঢাঁস, শ্রম. 

জীবী সকলকে আপনার জাত্ভীই মনে 
করিয়া নিজের কল্যাণের ন্যায় তাহাদের 

কল্যাণে যত্ববান হও) নচে২ ভড্রত 

নাই ।*উল্লিখিত নির্বাক অখয্সত্যাগীদিগের 

€₹ 11575) অন্তর্বেদনা বিশ্বেশ্বরের 

সিংহাসন পার্ে পৌছিয়াছে ; ইহাদের 
£খ ক্লেশ দূরীকরণ জন্যই কন্গ্রেসের 

আবির্ভাব; হোমরা চোম্রা বাবুদের 

রাঁজদরবাঁরে বিপুল ক্ষমতা হইম্সা নিরক্ষর 

ফ্যালক পুত্রকে ডিপুটিগিরি জোগাড় করিয়া 

দিবার জন্য নয়। ভাই সরল রুষক! 

তোমার জন্য টক্ষের জল ফেলে, তোমার ; 

শ্রকাণ্ড দেশে এমন কেহ নাঈ, কিন্ত এখানে 

আছে; সহা কর, ভগবান্ অনম্ত দিন দিবেন। 

ভাঁরতোদ্ধার-ব্রতধারী মহামনা কন্গ্রেসাব- 

তার দয়াল হছিউম যখন দেশের চারি কোটা 

ব্রিটীশ প্রজার অন্নবক্ত্রীভাবের কথা ইংরেজ- 

মগুলীর গোচর কবিলেন, সাধারণ মজুর 
পর্যযস্ত “ছি! ছি! ছি! ছি!” করিয়া 

উচ্িল। 

কনগ্রেসের সাহার্্যার্থে ইংলগ্ডে প্রথম 

সভ1 ।--বিগত ১৪ই এপ্রেল সোমবার দিবস 

লগুনের অন্তর্গত 01000 ০]] পল্লিস্থ 

ম01986০8, 172৭] গৃহে রাত্রি ৮০ সাঁড় আট 

ঘটিকার পর সভার কার্য আরম্ভ হয়। 

সভাপতি 9: ৬৮11119100৬ ০90০8 

১৭ 

1১012; আদ্দাশীর ভাবে যথাবিহিত মিষ্ট 
কোমল স্বরে এই কয়েকটী কথা “০ 
র 10110019108 13010250 01915010 10 00৩ 

116515 0% £]1১92] ৮০ 02৯ 2000 1 

11010 8 097080095 1500101)0- 

10101) (120) 01025৮01080 1১01)07) 07 

1 1)10 10050957609 1৮ 9০ 0 

৷ (১82৮ 6199 90৮ 00507) 11চমা 0০০- 

170৬৮ * ছারা ভূমিকা! ফিরিয়া সংক্ষেপে 
ভারতের অভাব, কনগ্রেমের মহৎ উদ্দেশ্য ও 

। ততপ্রেরিত উপস্থিত প্রতি।নধির পরিচ্জ দিয়! 

র দিলে বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যেপাধ্যায় মহাশয় 

যথাসাধ্য পরিক্ষন্ট ভাবায় তাহীর কর্তব্য 
ৰ সাধন করিলেন । %117/00597988 927 

। 6০0) 8৮০০৮ :-কেবল পুণ্য প্রতাপ 

ূ জাতীয় উন্নতির কারণ। এবং “০ 057 

(1000 ৮10190%7010030)02/62010- শে 

প্রজা প্রতিনিধির সম্ভাব ব্যতীত কৰ 

| শিদ্ধারণ অন্যায় ।_-এই দছুইটী মৌপিক 

সুত্রের উপর দীাড়াইয়! শ্রোতৃবর্গের সাহাষ্য 

[চিত হইল। প্রথমটী “বলং বলং 
বং” ধন্ম রাজ্যের কঠোর সত্য ওঃ 
জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির ইতিহাস তাহার 

শীবন্ত সাক্ষী । জনবুল এই মহা সত্য 

বিলঙ্গণ জানেন ও বুঝেন। সভা ভঙ্গের 

গন জনৈক প্রবীণ ইঙ্গ-বন্ধু স্পষ্ট বলি- 

লেন, 2603 096799110), ০ ০৮০৪০ 

01 09111701917) 0]: 811)100)50% 01) 15180] 
সপ পাপা 

* অতি সামান্য রে।ম।ন প্রজ।ও 

সমাট সিজারের নিকট আবেদন করিতে 

ছিল। রোমান সাম্রাজ্য অপেক্ষ' ব্চ 

অধিকসংখ্যক ভারতবধাঁয় প্রজা! 

পসিজ।র, সর্বময় কর্তা, ব্রিটনবাসীথ নিকট 

যা গভিযেগ কবিতৈ উপন্থিত। . ৃ 

তাহাদের 

অধিকারী 

পরিমাণে 

তাহাদের 

ড৫খ জান।- 

রখ 

তত 

সস 
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(বোপ হয় মারকুইস মহাম্বী দশবৎসর ! 
হইতে দর্পণ বাবহার করেন নাই, নতুবা | 
দেখিতে পাঁইতেন,উভয়ের মধ্যে কে অপেক্গা- 

রুত শ্যামবর্ণ ।)। বাস্তণিক দাঁদ| ভাইকে ৰ অর্থাৎ সভাস্থ প্রজাবর্গ ভারতের ছুঃখ 

ইউরোপীয় বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। অনেক ূ মোচন জন্য পার্লামেন্টে যথাসাধ্য চেষ্ট। 

ইংরাঁজকেও একথা বলিতে শুনিয়াছি। | করিতে বাঁক্বদ্ধ হইলেন। আবাদের দগ্ধ 

যাহা হউক, পদস্থ প্রজাবর্গের উহার প্রতি | অদুষ্টের পক্ষে ইহা কম সৌভাগ্যের বিষয় 
বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ পাইল। ইহা] নহে; এবং প্রথম উদ্যোগে এরূপ আঁশ। 

আমাদের স্থগের বিষয়। পাওয়া, প্রবল উত্মাঁহেব কথা সন্দেহ নাই । 



আঁষাঁট, ১২৯৭1) 
পিপি পাশে পীপিসপিপিসিল পান ঈসা জনা পা ৫ সপ পি পিপিপি তি শী পি একস সি শী পপ” পা পাস 

ইহাতে স্থুলক্ষণ প্রকাশ পাঁইতেছে, জানিতে 

হইবে । 

যত লোকের সহিত এবিষয়ে আলোচিন। 

হইয়াছে, দুই জন ভিন্ন কাহাকেও কোন 

আপত্তি করিতে শুনি নাই 2২--এব ব্যক্তি 
জড়বুদ্ধি বৃদ্ধ রক্ষণশীল (06017901৬01 ৮6 ), 

অপর ভাঁরত-ফেরত বোশ্বাই প্রদেশের জনৈক 

ভূতপুব্ব কমিশনর। 

ভারতে নানা জাতি ও নান। ধর্ম 'সন্ত্রে পর- 

পরের মধ্যে বিদ্বেবভাবঅনিবাধ্য ; এক্ষেত্রে 

প্রজার হস্তে কোন প্রকারের কোন ক্ষমতা 

ব। ভার দেওয়া অসঙ্গত, অন্যায় ও অহিত- 

কর, মুসণমান সম্প্রদায়ের বিপক্গতাঁ বিশেষ 

বিবেচ্য * স্তরাঁং বর্তমান ব্যবস্থা অক্ষর 

খ[ক।ই বিধের়। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলেন, 

অতি সাঁান্য সংখাক শিক্ষিত লোক ব্যতীত 

সমস্ত প্রজা পশু (1001106) বলিলে 

দোখ হয় না; তাহাদের পক্ষে “নির্বাচন” 

“ভোট” ইত্যাদি শব্দের অর্থ বঝিতে এখনও 

বহুকাল বাকী । উদাহরণ স্বরূপ বলি- 

লেন, কয় বত্নসর হুইল স্ুরাটের লোকাল 
খবোড (1007৮ 1301/01)  নিক্ধাটনের সময় 

ভোটের জন্য গরুতাড়া করিয়া মামল- 

তদারগণকে প্রজা (৬০৮০)  একক্র 

করিতে হয়; সে দৃশ্য মনে পড়িলে এখনও 

হাঁসি পায় । উভযের আপন্তিই প্রবল; 
সম্যক খণ্ডন করা সহ্জ নয় । এ অনস্থান 

ভুলি। 

শশী 

প্রথমের আপনি, ৷ 

১৩১ 

ঘর ঠিক কর! নিতান্তই কর্তব্য । যদি কেহ 
বলেন, যদি ঘরই ঠিক করা যাইবে, তবে 
বিদেশীয়ের মুখাপেক্ষার প্রয়োজন কি? 
ইহারও উত্তর দেওয়া কঠিন। সুতরাং 
এই খানে বিজ্ঞ পণ্ডিতের মত উল্লেখ করিয়া 
নিন্তব হইতে ভইল। * 
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শ্রীচন্ত্রশেখর সেন । 

| 

অনেকেই জানেন, আমাদের মধ্যে বাঁঘ-; 

ভুলি শব্দ দ্বারা কি বঝাইয়া থাকে । বাঘ, 
সিং প্রস্ৃতি বিড়াল জাতীয় জীবের লো 

দে অপি পঙ্গিমাণে বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন, 

তাঁহাও ধোধ হয় বিজ্ঞান “শক্ষার্থী মাত্রেই 

অবগত আছেন। এই বিল বৈছ্যাত্তিক 
এক্তি দ্বার! হিংশ্র জন্তগণ তাহা তক্ষ্যজীব- 

গণকে আাচ্ছিন কর্রিণা সাধভাণ* কনে, বা 
চপ 



লি পপি সপ এ 

১৩২ নবযভারত । (অষ্টম খণ্ড, ভূতীয় সংখ্যা । 

অন্য ফোঁস অজ্ঞাত পতি ভাহার কারণ, দেখিয়া দুরস্থ মানুষ দৌড়িয়া আসক 
সে বিষস্বের বিচার বা অনুসন্ধান, এ প্রস্তাবের | তাহাকে ধরে ও সর্পকে গুলি করিয়া মারে। 

উদ্দেশ্য নয়। বৈজ্ঞানিক স্রপ্ডিত মহৌ- পণ্তিতবর কাম (11010998০ 1৮170) 

ূ 
র 
] 

| 

বলেন, উত্তর আমেরিকার ঝুনঝুনি সর্প 

(৮010 ৪১১১৮), গাছের তলা হইতে শাখাস্থ 

কাষ্টমার্জারকে আচ্ছন্ন করে। সর্প উহার 

দিকে দৃষ্টি স্থির করিলে আর উহার পলাই- 
বার ক্ষমতা থাকে না; শোক-স্থচক চিৎকার 

করিতে করিতে গাছের উপর দিকে কিছু 

দূর উঠিয়া আবার নীচে নামে; ক্রমাগত 

এইরূপ করিতে থাঁকে, কিন্তু প্রত্যেক বর 

কিছু কিছু করিয়া নীচের দিকে অগ্রদর 
হয়। এ যাবখ্কাল সর্প আপন আপন ও 

দয়গণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ কতকগুলি প্রক্কৃত 

ঘটন] পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া 
উহাদের অনুদ্ধি্ধস1 বৃত্তির উত্তেজনা করাই 

অভিপ্রায় । 

ডাক্তার বার্ড (7). 13519) বলেন £ 

আমেরিকায় ছুহটা বালক বনে ভ্রমণ করিতে 

করিতে একটা বৃহত্ কৃষ্চসর্প দেখিতে পায়। 

উক্তবষবধরের বিখ্যাত মোহিনী শক্তি পরীক্ষা 
করিবার উদ্দেশে এক জন তদ্দিকে কিয়দ্দ,র 

অগ্রসর হইয়া এক স্থানে দীঁড়াইয়৷ উহার 

পানে একদৃষ্টে তাকাইয়। থাকে । বালককে | শিকারের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়৷ এরূপ 
এ অবস্থায় দেখিয়া সর্প সতেজে মস্তকো- | সংযত (9০10001৮9) চিত্তাবস্থায় থাকে 

ভ্বোলন করিরা তাহার প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি | যে, মান্থুষ কাছে দাঁড়াইয়া ভয়ানক শব্দ 
নিক্ষেপ করে। বালকের বর্ণনান্ুপাঁরে, ; করিলেও তাহাকে এক তিল বিচলিত 

বৌদ্রে আসি ধরিলে যেমন একটা তীব্র ; করিতে পারে না। অবশেষে কাঠ বিড়াল 

আলোক প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ ঝকমকে । লাঁফাইর। নীচে পড়ে এবং আর একবার 

একট। জ্যোতি যেন তাহার চক্ষে পড়ে । ; মন্শভেদী চিত্কার করিয়া দ্রতগতিতে 

* তদ্ব(রা তাহার চক্ষু বলনাইয়! গেলেও সঙ্গে সপের ব্যাদনাকৃত মুখের ভিতর প্রবেশ 

সঙ্গে এমন মনোহর বর্ণ সমূহের সমাবেশ ৰ করে। 

সন্দুখে শোঁভমান হয় যে, সে সৌন্দর্ষ্য-বিশুগ্ধ ফরাসি গ্র্কতি-তত্ববিৎ পণ্ডিত কাতে' 

ভাবে অজ্ঞীতসারে নাগের চতুর্দিকে ঘুরিতে স্থি (14575 0৮০50) -তক্প্রণীত কার 
আরম্ত করে, এবং প্রত্যেক পাকে তাহার সিন প্রস্থতি দেশের বৃতীস্তে বহু শ্রেণীর 
নিকটন্রত্র হইতে থাকে । এই ব্যাপার | পর্স্যটকের প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ 

৬ এডিনবরা (37110)112) িশ্বদি!।লয়ের ভূত 21579579515 

পুরি রদায়ণ শান্ত্রধা।পক ডাক্তর গ্রেগধি (/1111200 পক্ষী ও কাঠবিড়া্গ অনেকস্থলে উল্লিখিত 

€91১007:৮ 81. 1). চা. 1 ৭. 1) বলেন, জন্জন ূ রূপে সর্প দ্বারা আক্ক হই বিনষ্ট হইয়াছে। 

1০১১০ 1২১1,০7. | ইহার বহু পরে সুইডেন দেশীয় সপ" বিদ্যা- 
1৮০0) হুপ্রসিদ্ধ গবেষণ।র বনুপূর্ণ্ে সংসার জানিত বিশারদ আক্রেল (০) 089 01 4011) 

»াশপাপিস্প্পিপ ৯ শীিশিশশী ৬ শ শি 

পপি ৩ এপ পপি শিক, এ 

শগিত 21ইখেন বাখের ( 

যে, বিশেখ বিশেষ অবস্থায় দেহগত র।স।য়নিক ক্রিয়ার | তাহার 81075079, 67১০010 নামক 
ফলে একপ গো (রি লা০0 00177 | গাছে উল্ত বিষয় সম্যক সমর্থন করিয়া 

; পে হা ক তি পু, মহ মা 1না।1) বাহিত হয পঙ্গং যা হইল ত্াব। 2টি নুন উদাহরণ দিযাছেন।: একট! 



বুনঝুনি গা সর্পের | লৌহ পির মধ্যে একটা অবসন্নতাবে অচল হয়, ওই ক 
মৃষিককে ছাঁড়িয়। দেওয়া হয়। উহা | তাহাকে গ্রাস করে। আর এক সময়, এইরূপ 
প্রথমে সর্পের বিপরীত দিকের কোণে ] গ্রস্ত একটী ইছুরকে তিনি রক্ষা করিয়াঁছি- 
আশ্রয় গ্রহণ করে। পরে সর্প ভয়ঙ্কর | লেন। গ্রাস করিবামাত্র বষ্টি দ্বারা সর্গপৃষ্ঠে 

তেজের সহিত তাহার উপর দুষ্টি স্থির: আঘাত করিলে ফণী মুখব্যদিন করত আহা- 
করিলে কম্পমান ইছুর লক্ষ প্রদান করত : রকে ত্যাগ করে ; শক্রসুঙ্র হইতে নির্গত 

] 
] 

ফণীর মুখ মধ্যে আত্ম বিসর্জন করে। | মুশিক কিছুদূর দৌড়িয়া গিয়া অবসন্ন হয়, 
লসন (০100 [4058907, 30:০০: 0০৩- | কিন্ত এক মিনিট কাল পরেই সুস্থ হইয়া 

£] 01 [০৮ 0810110%) উত্তর কাঁরলি- | পলাপন করে। স্ুহু ভয়ে আচ্ছন্ন হইলে 

নার বিবরণে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ঝুনঝুনি | এরূপ নির্গমন ও পলায়ন অসম্ভব । 

সরপ্পের দ্বারা কাঠবিড়ালকে বিমুগ্ধ ভাবে: দক্ষিণ আফিকার প্রাসদ্ধ প্রাণীত্ববিৎ 
আরুষ্ট. হইতে তিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করি- । ডাক্তার স্মিথ()৮. £&ব০স/ 90016) বলেন, 

যাছেন । তিনি নিজে একপ অনেক ব্যাপ+র প্রত্যক্ষ 

ফর্কস্ (0817০10. ঢা০০৭) 1)81707705 । প্রমাণাঁদি দ্বারা রীতিমত গবেষণা করিয়া 

81)0 (1১0 7)1)010808 গ্রন্থে বলেন £_- | সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, কোন অবর্ণনীয় 

আফিকার অন্তর্গত আহোঁমী প্রদেশের ! শক্তি দ্বারা এক জীব আর এক জীবকে 

ঘাসের জঙ্গলে তাহার পায়ের একেবাঁরে ; আচ্ছন্ন করত আকর্ষণ করিতে পারে। 

নিকটে একটা গিরগিটীার ন্যায় সরীস্থপ ; তাহার একটা উদাহরণ এইঃ-- (0০০]- 

নতরমুগ্ধ ভারে স্থির দৃষ্টিতে স্থিত দেখিতে [119৯ ০০1১0888) পাঁখী ধরিবার জন্য সচা- 
পান) এরূপ সংজ্ঞাহীন যেতিনি অতি রচর বৃক্ষারোহণ করে, উহাকে দেখিবামাত্র 

নিকটে বাওয়াতেও একটু মাত্র নড়িল না। | বৃক্ষস্থ বিহঙ্গ সমূহ তাহার চারিদিকে জড় 
সেই মুহুর্ভেই একটা গোখুরা সাপ । হইয়া ব্যস্ততা প্রকাশ ও চিৎকার করিতে 

তাহাকে ছোবল মারিয়। লইয়া গেল। থাকে এবং দলমধ্যে যেটা সর্বাপেক্ষা বেশী 

পাঁদ্রি ইলিস (12111) তা হার [7০০ 518105 ; আচ্ছন্ন, সেইটা সর্পের মুখের মধ্যে প্রবেশ 

৮০ 11496:808 নামক গ্রন্থে পুলেন সাহে- | করে। এযাবতকাল ভূজঙ্গ সমস্ত শবীর ডাল 

বের (77017)0৮ 1117 [011০১ ইনি অনেক | জড়াইয়া, আধ হাত, তিনপোয়া মস্তক উন্নত 

দিন মাদাগাঙ্কার দীপে কাটাইয়াছিলেন) বর্ণ- | করত মুখব্যাদন করিয়। স্ফীতকণ্ঠে স্তৃতীক্ষ 

নান্ুসারে প্রকাশ করিয়াছেন,_তীহার | দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে থাকে । 

ক্ষেত্রে একদ1 একটী মৃষিক অনতিদূরে একটা! তাহার 2০0198% & 9০9) 40109 তে 

বিষধর সর্প দেখিতে পায়) দৃষ্টিমাত্র স্থির হুয় | ডাক্তার শ্ফিত প্রকাশ করিয়াছেন ষে, প্রত্য- 

এবং সর্প তাহার দিকে তীক্ষ কটাক্ষপাত । ক্ষীকৃত এই পক্ষী-সর্প ব্যাপার ব্যতীত মুগাদি 

করিলে কাঁপিতে কীপিতে ও চিৎকাঁর করিতে | চতুষ্পদ জন্তগণকে কুস্তীর দ্ব'ৎ। এই প্রকারে 

করিতে তদ্দিকে দীরে ধীরে চলিতে থাকে; ; আচ্ছন্ন ও বিনিষ্ট হইতে শুনিয়াছিলেন। 

পরে একেবারে নিকটে উপস্থিত হইয়া. দাশীসি পণিত 149 ৮81114001 তত 19150- শেপ পপশসাশীী সা পাপ্পােসসপপাপ্পপাস্পাপ পাশা পাশাপাশি পিপিপি পিপাপীস্পীপী সস শীীপাপাশিপিপাশীশশিশীপশ পোসপে্পপাপ পপাশীস্ল পপ পাপী 

ক এ. 



নব্যভারত । (অষ্টম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা 
রি রাতারাত

ি টার্ন এ রর 

৯ পপ দাপট পাপা পা আপা 

৪9 0 4040০ পুস্তকে সর্পদ্বারা এবম্প্র- 

কারে খ্ুষিক ও পক্ষী নাশের কতিশয় উদা- 
হরণ প্রকাশ করিয়াছেন। 

১৮৫২ শ্ীঃ অব লগ্ডন নগরস্থ জুওলাজি- 

কাল বাগানে একটী বিষন্ন ওষবীর পরীক্ষা 

হেতু ইবান্স সাহেব (7). 1. 70%81১9) দ্বারা 

কতকগুলি প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। বৈজ্ঞানিক 

প্রক্রিয়াতে যতদূর যত্র ও সতর্কতা আবশ্তক, 
তাহা অবলম্বন করিতে তিনি ক্রটি করেন 

নাই। তাহার বিপোর্টে জাঁন। যায় যে, শ্িকা- 

রের প্রলাইবার কোন প্রকার সম্ভীবনা না 

থাকিলেও সর্প উন্নত-শির-গ্রীবায় আসন 

স্থির ও ফণ। বিস্তার পূর্বক দণ্ডেক কাল 
তাহাঁর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য দ্বারা আহারীয় 

জীবকে নিস্পন্দ না করিলে আঘাত করেনা । 
আর শিকার (ছোট ছোট গিনিশুকর, খর- 

গোশ, ইছুর প্রভৃতি; তন্মধ্যে কেহ কেহ 

হয়ত ইতি পূর্বে সর্প কখন দেখে নাই ) 
খাচার মধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র ছুঃখব্যঞ্জক 

চিৎকার ও চঞ্চলতা প্রকাশ করে; পরে সর্প 

দৃষ্টির অধীন হইলে জড়বৎ্ নিষ্পন্দভাঁব অব- 
লম্বন দ্বারা আত্মত্যাগ করে। 

পত্রে সর্প সম্বন্ধে অনেক দৃষ্ঠীস্ত আছে। 

অন্যান্য জন্তর বিষয় কিরূপ প্রমাণ লিপিবদ্ধ 

হইয়াছে, দেখা আবশ্যক । 
১৮৩৬ শ্বীঃ অব্দের অক্টোবর মাসের 

৪1১০97৮1109 পত্রে 

উত্তর পশ্চিম প্রদেশান্তর্দত গৌরক্ষপুর 

হইতে একজন সাহেব লেখেন,_বাঙ্গা- 

লায় একটা মধ্যমারুতির গিরগিটি কর্তৃক 
আচ্ছন্ন হইয়া একটী প্রজাপতি ক্রমে 

প্রেমে তাহার মুখ মধ্যে প্রবেশ করে। যে 

ভাবে সরীস্ষপ স্থির দৃষ্টি দ্বারা উড্ডীষ্নমান 

গতঙ্গকে আপন আয়ন্তাধীনে আনিয়াছিল, 

£9109215% 

1307)281 11250206119 

তাহাতে লেখকের মনে সেই অবধি ভুলি 

সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ থাকে নাই। 

আমরাও দেশে অনেকবার দেখিয়াছি, 

ঘরের দেয়ালে টিকটিকির দ্বারা মাছি এই 

রূপে আক্রান্ত হইয়াছে । 

মধ্য প্রদেশস্থ নাগপুর নগরে ১৮৪৭ খ্রীঃ 

অকে হণ্টর সাহেব (0৯০০৫, 11070৮৩7) 

ও তীহার বন্ধু পাঁদরি হিস্প (1৯১৮. 1115 

191) দ্বারা পরিদৃষ্ একটী ঘটনার বিস্তারিত 

বিবরণ ?০০1০2২% পত্রিকায় প্রকাশ হয়। 

তাহাতে বিচ্ছ,র (কর্কট) দ্বারা আচ্ছন্ন হই 

তিন চারিবার পতন ও উত্থানের পর. একটা 

প্রকাণ্ড ডাশ মক্ষিকা শক্র গ্রাসে আত্ম 

সমর্পণ করে । 
অমিন (1211)1170- উদবিড়াঁলের মত 

জীব) কর্তৃক খরগোশাদি ও খে কশেয়াণি 

কর্তৃক কুদ্ধুটাদি এরূপ প্রকারে বিনষ্ট হও 

যার বৃত্তান্ত অনেক আছে। বগড সাহেব 

(17101)7 136)11601) 7%১01.25 পত্িকাক্ 

প্রকাশ করেন ;-_একদ! ইংলগডের অন্তর্ণত 

সোমারসেট শায়ারস্থ পেনবেক (90১0) 

গ্রামে বিচরণ করিতে কর্বিতে (১৮৬০ 

অন্দে কোন ক্ষুদ্র জন্তর চিৎকার শুনিতে 

পাঁন এবং শব্দের অনুগমন করিয়া দেখেন, 

অঠিন কর্তৃক আচ্ছন্ন হইয়া বিকৃত ধ্বনি 

করত একটী বাঁবিট (27091) তাহার চারি 

দিকে ধীরে ধীরে ঘুরিতেছে ; এবং প্রত্যেক 

কে নিকটতর হইতেছে; এবং উহার 

গতির দর্দে সঙ্গে অমিনও মাথা ঘুরাইয়। 
শিকারের প্রতি দৃষ্টি ঠিক রাখিতেছে। 
সাহেব হস্তস্থিত হষ্টিদ্বারা সজোরে মৃত্তিকা 
আঘাত করাতে বাছুকরের চিত্ত আকুষ্ট 

হইয়া যাঁতুভঙ্গ হওয়ায় রাবিট বেচারি তৎ- 

গণাৎ সোঁজ! দৌড় মারিয়া প্রাণ বৃঙ্ষা বরিশ। 



আঁযাঁচ, ১২৯৭1) " ভুলি। ১৩৫ 
সি পপ সিসি ডে 

উইল প্র পদ পপি 

উক্ত পত্রিকায় গর্ণি সাহেব ণে. নর. | প্রকাশ আছে। স্কটলগ্ড দেশের সমুদ্র তীরস্ত 

00079))প্রকাশ করেন $--কোঁন সময়ে স্বর্ণ | বেলরক (8911790%) বাতিঘরের (0112776 

ইগল (01497 9৪81) পক্ষীর খাঁচার মধ্যে | 1958০) দীপ একদা হেরিংগল কর্তৃক চূর্ণ 

একটী রাঁবিট ছাঁড়িয় দেওয়া হয়। প্রবেশ | বিচুর্ণ হয়, এবং এক খণ্ড বেলওয়ার 
মাত্র ইগল তাহার প্রতি দৃষ্টি-স্থির করিলে | গলায় প্রবিষ্ট হওয়ায় তাহার মৃত্যু হয়। 
রাঁবিট পক্ষীর প্রতি চক্ষু রাখিয়। চারিদিকে | যে ভাবেই আচ্ছন্ন হইয়া»এক জীব অন্যের 

ঘুরিতে থাকে ও ক্রমে নিকটস্থ হয়। | মুখে পতিত হুউক, হিংস্র জন্ত দ্বারা আক্রান্ত 

ইগরলও আপন আসনে ঠিক থাকিয়া! চতু- | হইলে মৃত্যু কালীন যে কোনরূপ ছঃখ উপ- 
দিকে ঘুরিতে থাকে । একেবারে সন্ম,থে | স্থিত না হইয়া বরং এক প্রকার আমোঁদদায়ক 
উপস্থিত হইলে রাবিট পশ্চাৎপদে দাঁড়াইয়া! | অবপন্ন ভাব (4016,5919]9 [0210919 0 

পক্ষীর মুখের দিকে তাকাইয়া থাঁকে । 1 079 21791 1)0দ০78”) শরীর মনকে তধি- ্ 

এই সময়ে লৌভপরবশ ইগল তাহার উপর | কাঁর করে, এবং কি প্রকারে গ্রস্ত হষ্ুবে 

ঝম্প প্রদান করিলে যাঁছু ভঙ্গ হয় ও রাঁবিট | এ সম্বন্ধে এক অভিনব ওৎস্থক্যের প্রফুল্লতা 

প্রাণ ভয়ে বিপরীতদিকে দৌড়ে ; কিন্তু | উপস্থত হয়, সে বিষয়ে বিস্তারিতর্ূপে বিশেষ 
খাচায় আবদ্ধ, স্বতরাং ইগল হস্তে নিধন | সাক্ষী দিয়াছেন ছুইজন ;-_-আফি কার সিংহ 
প্রাপ্ত হয়। কবল হইতে মুক্ত বিখ্যাত ডাক্তার লিভিং 

পতঙ্গের অনলে পতন কাহারও অবি- টোন এবং স্থন্দরবনের ব্যাপ্ত ছারা আক্রান্ত, 

দিত নাই। অগ্নির শোভা হযে পতঙ্গকে | নীত ও পরিশেষে ত্যক্ত আর একজন সাহেব। 
আচ্ছন্ন করিয়া আকৃষ্ট করে, তাহাতে সন্দেহ | মহাত্মা লিভংষ্টোনের একটা হস্ত ও স্কন্ধ 

নাই । উপরোক্ত ঘটনাবলীর সহিত | সিংহ দন্ত দ্বারা বিলক্ষণ আহত হয়, দ্বিতীয় 

আলোক ব! বহ্বি-ভূুলির কোন সংশ্রব আছে | ব্যক্তি বিনা আঁচড়ে রক্ষা পাঁন) কিন্তু উভ- 

কি না, বল। ধায় নাঃ কিন্ত ক্ষুদ্র টিট মাউপ ; য়ই, নেশার ঘোরের প্রফুল্ল চিত্ততার মত, 

(11011009০) পক্ষী ও বৃহৎ হেরিংগল | ক্লোরেফরম দ্বারা অদ্ধ অচেতনীকৃত অবস্থার 
(73017090811) আলোক দ্বার। আকৃষ্ট হইয়া । ভাঁব ব্যাখ্যা করেন । 

নষ্ট হইয়াছে, এদেশের পত্রাদিতে এরূপ রী চন্দরশেগব সেন । 

সস পপ পপ 

0 

বঙ্গবানী ও অনাচরণীয় হিন্দু। 
ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় যে সকল | গ্রাহক সংখ্যা ৩০১০০ হাজারের কম নহে, 

সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে “বঙ্গ- | এবং ন্যুনকল্পে গ্রড়ে একখানি কাগজ ৪ 

বাসী” অপেক্ষা কাহারও কাট্তি অধিক | জনে পাঠ করিলে, পাঠকের সংখা! লক্ষাধিক 

আছে কি ন1, জানি না। যদ্দি বঙ্গবাদীর | হইবে। 

নিজের কথ। বিশ্বাস করা যাঁষ, তবে অহার সুশিক্ষিত সমাজে বঙ্গ -ব)সীব প্রবেশ 



১৩)৩ 

ও প্রতিষ্ঠা অল্প হইলেও যে সমাজে “বিদ্যা. 

সুন্দর ও “কালার্টীদ” উপাদেয় জিনিষ, 

সে সমাজে বঙ্গ-বাসীর প্রভূত্ব দেখে কে? 

বিশেষতঃ বঙ্গ বাসী অপেক্ষা বঙ্গ বাসীর 
“কও” অধিক; এই কাঁগু-প্রিয় দেশে 

সে আকর্ষণ বড় নহে। তার পর, বঙ্গ- 

বাসীর মধ্যে একটুক জিনিষ আছে, তাহা! 

বড় খাটী- সেটুকু প্রাচীন বয়সের আফিঙের 

তুল্য__তাহার বৈ কেও বঙ্গ-বাসীর আড্ডায় 

অনেক সেকেলে রকমের উকীল মোক্তার 

ও ব্রুহ্গণ পণ্ডিতের গড়াগড়ি হইয়৷ থাকে । 
সেই আফিওটুকু ধর্মচ্ছলে বাবু নিন্দা। 
বাবুগণ ত'নিন্দার পাত্রই বটে; কেন না, 

অবাবুগণ দেশে যত কীত্তিকর কার্য করি- 

যাছেন; বাবুগণ তাহার কিছুই করিতে 

পারেন নাই! 
কিন্ত কেবল নব্যভারতের বাবুগণকে 

বঙ্গ বাসীর করালকবল হইতে রক্ষা করার 

জন্ত এ প্রবন্ধ নহে। বঙ্গদেশের বৈদিক ও 
কোরাণী হিন্দুর লক্ষারণিক লোকে যে কি 

খাদ্য খায় এবং তাহাতে তাহাদের ইষ্ট 

নিষ্ঠের সম্ভাবনা আছে কি না, এ প্রবন্ধে 

তাহাই প্রদর্শন করার যত করা যাইবে । 

অনেকের বিশ্বাস আছে, বঙ্গ-বাসী 

“হিন্দুর মুখপাত্র ৮ বঙ্গ-বাসী নিজেও ইহা! 
ঘোষণা করিয়া! খাকেন। 

মোহস্তের বিরুদ্ধে ব্যর্থ চীতৎকারেই যদি 

সী 

মব্যভাঁরত। (অষ্টম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা । 
০০ পপ পপ 

বঙ্গ-দেশের মুসলমানগণকে আমর! হিন্দু 

ভিন্ন অন্য মনে করি না। তবে আমরা 

যদি বেদের অন্তর্গত হই, তাহার কোরাণের 
অন্তর্গত, এই মাল্র বিভিন্ন। এই স্ত্রান্ু- 

সারে খাষবঙে অর্থাৎ যে স্থানে বাঙ্গল।ী- 

ভাষ। প্রচলিত আছে, তথায় 

১। বৈদিক হিন্দু ১১৭২১৫৪০০০৪ 
২। কোনাণী ভিন্দু ২১১৭,০৪০০০ 

মোট 

এই প্রায় ৪ চারি কোটা লোকের মধ্যে 

ব্রা্ষণ। তন্মধ্যে বোধ হয় 

৪০০০০০ লক্ষ অনাচরণীয় হিন্দুর ব্রাঙ্গণ, যথ] 

শু ড়ীর ত্রাহ্গণ, নবশুদ্রের ব্রাহ্ষণ। কাপালীর 

ব্রা্ষণ ইত্যাদি । অবশিষ্ট পৌণে সাত 

লক্ষ আচরণীয় হিন্দুর ব্রাঙ্মণ। বঙ্গ-বাঁসী যদি 

কাহার মুখ-পাত্র হয়, তবে এই পৌণে সাত 

লক্ষ ব্রাহ্মণের মুখ-পাত্র বটে। ইহাঁদের 

স্বার্থই তাহার কাম্য পদার্থ এবং তাহার 
ধর্ম প্রচার ব্রাহ্গণ্য ধর্ম প্রচার মাত্র । কিন্ত 

বঙ্গ-দেশে এমন ভ্রান্তি অদ্যাপি আছে যে, 

্রাহ্মণ্য ধর্মকে হিন্দু ধর্ম বলিয়। অনেকের 

বিশ্বাস আছে। এই ভ্রান্ত-বিশ্বাদের উপরই 
বঙ্গ-বাপীর ব্যবসান্ধ চলিতেছে । কিন্ত 

বিপুল হিন্দু সংখ্যার মনোগতি ধাহার। অন্ধু- 

ভৰ করিতে পারেন এবং সাধারণ শিক্ষার 

৩১৮৯১৫৮০০৩ গু 

১০১৭৬০০০ 

তাব্রকেস্বরের ; এই লৌকিক প্রবৃত্তি কোন্ পথে ধাবিত 
হইতেছে, ইহা ধাহাদের অনভ্রান্তর্ূপে জানি- 

“হিনুধর্থের সুখপাতর” হওয়া যায়, তবে | বার সুবিধা আছে, তাহীরা অবশ্যই বুঝিতে 
হিন্দুব মুখপাত্র হওয়া বড় কষ্টকর ব্যাপার | পারিবেন যে, ব্রাহ্গণ্য ধর্ম যে প্রত হিন্দু 
নহে। বাস্তবিক পক্ষে হিন্দুজাতি যে প্রকার ধন্দ নভে, এ বিশ্বাস ক্রমেই বিস্ত/রিত 

নাঁ-ওয়ারিশ মাল হইয়াছে, তাহাতে যে সে | হইতেছে। 

ইহার মুখপাত্র হইবে, ইহা বড় বিশ্ময়জনক 

নহে। 

ধাহারা বঙ্গ-বাঁপী মনোযোগের সহিত 

পাঠ করেন, তাহারা! দেখিবেন, বঙ্গ-বাসীর 

আমরা ভ্রান্ত হই আর যাহাই হই, ; মৌলিক নীতি নিয্রলিখিত প্ররারের ১ 



আাঁচ, ১২৯৭। ) বন্গবাসী ও অনাচিরপীয় হিন্দু। ১৩৭ 

বঙ্গবাসী আচরণীয় ব্রাঙ্গণের 
চু 

১। 

স্বার্থে অন্ধ । 

২। বঙ্গবাসী কায়স্ট্ের উন্নতির বিরুদ্ধ। 
৩। বঙ্গ-বাসী সমুদায় নীট হিন্দুর 

উন্নতির বিরুদ্ধ! 

৪। বঙ্গবাসী কোরাণী লিরান 
ও থ্বণ্য মনে করে। 

৫। বঙ্গবাসী জাতীয় একতা ও সমতার 
বিরুদ্ধ । ৃ 

৬। বঙ্গ-ধাসী সাধারণ-শিক্ষার-বিরুদ্ধ, 
ৃতরাঁং সর্ব-সাঁধারণের উন্নতির-বিরুদ্ধ। 

৭* বঙ্গ-বাসী-্বয়ত্ত-শাঁননের-বিরুদ্ধ, 
কেননা তাহাতে “লঘুগুরুভেদ” থাকে না, 
অর্থাৎ বঙ্গবাসী হিন্দু ধর্মের সাম্যবাদের- 
বিরুদ্ধ। 

৮। বঙ্গ-বাসী জন্মগত-জাতিভেদের পক্ষ- 

পাতী; একজন “বস্তা সহচর” অন্নবিক্রয়ী- 
ব্রাহ্মণ বাবু চন্ত্র মাধব ঘোষের শিরোভূষণ, 
ইহাই তাহার বিশ্বাস 

৯। বঙ্গ-বাপী বিদেশ গমনের বিরুদ্ধ, 
স্তরাং আরব, গ্রীস, মিসর, ইতালী-প্রভৃতি 
দেশে হিন্দুধর্প্রচারক প্রেরণ পুর্ববক তত্তৎ 
দেশের হিন্দুধর্মের পুনরত্যুর্থান বঙ্গবাসীর 
মতে হইতে পারে না। 

১০। বঙ্গ-বাদপী বেদ একচেটিয়া করার 
পক্ষপাঁতী। 

বেদকে যদি হিন্দধর্মের আকর স্থল 

বলা যায় এবং বেদে যখন দেখ! যায়, শৃদ্রেও 

বেদের স্থক্ত রচনা করিয়াছেন, এবং অনেক 

শৃদ্র ব্রাহ্গণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, ষথ1 ব্যাস 

ইত্যাদি, তাহা হইলে বঙ্গ-বাসীর মতকে 
কি বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মের মত বলা যাইতে 

পারে £ বঙ্গ-বাপী ভেদ-নীতির পরবশ 

হইয়া উপবর্ণ ধর্ম রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর 
১৮ 

হইয়াছে | ইহারই অক্কৃত উদ্দেশ্য ্রাঙ্মণ 
প্রাধান্য সংস্থাপন । যদি তাহাই হয়, 
কথাটী স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত। 

এই সকল সত্বেও বঙ্গ-বাসীকে একে- 

বারে সামাজিক পরিবর্তনের বিরুদ্ধ বলা 

যায় নাঁ। কুলীন ব্রাম্জণের মেল-ভঙ্গ ও 

কন্যাপণ উঠাইয়। দিয়া দি কেহ আচরণীয় 
ব্রাহ্মণগণের বিবাহ দায় উঠাইয়। দিতে পারেন, 

তবে বঙ্গ-ব।সীর পরিচালকগঁণ লুচি মোখার 
ন্যায় এ পরিবর্তনটুক গ্রহণ করিতে 

পারেন । আর ধদ্দি কেহ বলে যে, বঙ্গদেশে 

“য ১৫, ৬৪০০০ নবশূদ্র (চগডাল) আছে, 
তাহাদিগকে সজল ব্যবহারের অন্তর্গত কর, . 

এবং তাহাদের ব্রাঙ্গণগণের সহিত একত্র 

ক্রিয়া কর্ম কর, তাহা হইলে অনেক পরি- 

মাণে কন্যাদায় উঠিয়া যাইবে, তখন বঙ্গ- 

বাসী উপবর্ণ ধর্মের ঝুড়ি মাথায় করিয়া 

নাচিতে আরম্ভ করেন। বলি, এই স্বার্থ 

পরতাঁর নাম কি হিন্দু ধর্মের সুখ-পাত্রতা £ 

অহো! হিন্দুধন্ম ! তুমি নিঃম্বার্থতাঁর জলন্ত 
দৃষ্টান্ত হইয়াও এইক্ষণ সম্পূর্ণ স্বার্থপরতার 

দর্গন্ধময় কুপে ডুব দিয়! বসিয়া আছ? 
বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কোন গ্রামে 

একটা গোপ-সমিতি হইয়াছিল, গত সনের 
বঙ্গ-বাসীতে তাহার কার্ধা প্রণালী প্রকাঁ- 

শিত হইয়াছে । এই সমিতিতে বঙ্গ-বাসীর 

এক জন পরিচালক, সম্পাদক কি না ঠিক 

স্মরণ হয় না, উপস্থিত ছিলেন। গোপগণ 

যে ষে বিষণ্ন স্থিরীকৃত করেন, তন্মধ্যে কা- 

যস্থের বাড়ী ভৃত্য থাকা হইবে না, ইহ! 

একটী বিষয় । সমিতির ধার্ধ্য বিষয় বঙগ- 

বাসীতে উল্লেখ করিয়া খন মন্তবা লেখা 

হয়, তাহাতে যে গোপ সকলের প্রতিজ্ঞার 

প্রশংসা কর! হইয়াছিল, এমৃত' লহে, ইহা ও 



১৩৮ মব্যভাঁরত। (অষ্টম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা 1 
- 

শপ শী 

রল। হইয়াছিল, অন্যান্য নিয়ন জাতি সকল 

এইরূপ করিলে (কাঁয়স্থের বিরুদ্ধত1 করিলে) 
ভাল হয়। আমরা বাস্তবিক পক্ষে কোন 

জাতির উদ্ধা গমনের বিরুদ্ধ নহি। গোঁপ-গণ 
এবং কোরাণী হিন্দুগণ যদি আপন অবস্থা 

উন্নত ও পরিবর্তিত্ব করিয়া! কায়স্থের হত 

অভিন্ন ভাঁবে মিশ্রিত হইতে পারেন, তবে 
কোন্ কায়স্থ অস্বীকার করিবেন? কিন্ত 

বঙ্গ-বাঁসী যে প্রকার ভেদনীতির বশবর্তী 
হইয়। গোপ-জাতিকে কায়স্থের বিরুদ্ধতা 

করিতে পরামর্শ দিয়াছে, ইহাঁতে যদি কায়স্থ- 
গণের কিছু বুদ্ধি থাকে, তবে রঙ্গ-বাঁসী আর 
তাঁহাদের পাঠ কর। উচিত হয় ন!। কিন্তু 

বলিব কি, কায়স্থগণ ক্ষত্র ধর্ম হইতে 

চ্যুত হইয়া এমন হীনবীধ্ধ্য হইয়াছে যে, 
তৃণ তুল্য প্রলোভনেও তাহাদের কর্ণ ধরিয়া 

টানিতেছে। হে কায়স্থগণ! তোমাদের 

পতনেই দেশের এই পতন হইয়াছে, তোমরা! 
একবার পূর্বের অবস্থা স্মরণ কর। 

ঢাকার শৌশ্ডিককুলতিলক বাবু রূপলাল 

রঘ্ুনাথ দাসের জাত্যংশ লইয়া যে মোকদ্দমা 
হাইকোর্টে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে 

উক্ত দ্রাস মহাশয়ের জয়ী হইয়াছিলেন ! 

যদি তাহাদের যশোহাঁনি ও মান হানি 

ঘটিত, তবে বঙ্গ-বাসী যতদুর সন্তষ্ট হইত, 
তাহাদের মান রক্ষায় সেইরূপ হয় নাই। 
আমি অনাচরণীয় হিন্দুর যাহাতে সজল 

ব্যবহার হইয়া উচ্চ শ্রেণীর সহিত একতা 
ও সমত1 হয়, তৎ্সন্বন্ধে একাধিক প্র বঙ্গ 

বাসীর নিকট প্রেরণ করিয়াছি এবং মাগু- 

রার সমাজ-উন্নতি সভা হইতে “জল-চল” 
নামধেয় এক পুস্তিকাঁও প্রেরিত হইম়্াছে। 

কিন্ত বঙ্গ-বাসী এমনই হিন্দুর সুখ-পাত্র যে, 

মাত্র পৌণে সাত লক্ষ ব্রাহ্মণের ভ্াস্ত স্বার্থের 

অনুরোধে কোটী কোটা লোকের কল্পিত 

উন্নতিক প্রস্তাবও প্রকাশিত করিতে সাহস 

ব৷ ইচ্ছ। করেন নাই। অনাচরণীয় হিন্দুবর্গ/ 
বঙ্গ-বাসীকে তাহাদের হিন্দু ধর্সের ধ্বজা- 

বাহক বিবেচনা করার পুর্বে, বঙ্গবাসীর 
এই সকল কুটিপনীতি হৃদয়ঙ্ষম করুন । 

বঙ্গবাপী তাহাদের ধাম্মিক ও সামাজিক 

উন্নতির একেবারে বিরুদ্ধ। অথচ শৌস্তিক 

প্রভৃতি অনাচরণীয় হিন্দুর মধ্যে যদি কোন 

কাগজের কাটুতি থাকে, তাহ বঙ্গ-বাদীর। 

ইহ্াতেই বোধ হয়, বঙ্গ-বাঁপীর কৃতজ্ঞতাও 
যেমন, অনাচরণীয় হিন্দুর বুদ্ধিমন্ত1ও তেমন । 

৩য় হইতে ৯ম নীতির অনুকূলে প্রমাণ 
গ্রহের প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক বারের 

বঙ্গ-বাপীই তাহার প্রমাঁণ। কিন্তু বেদ 

একচেটিয়া বিষয়িণী ১*ম নীতি সম্বন্ধে 

ছু একটা কথ! বলা আবশ্যক । 
বঙ্গদেশের গত চারি শতান্দীর ব্যর্থ- 

মনোরথ প্রচারক সম্বন্ধে আমরা একটা 

প্রবন্ধ লিখিয়াছি। বলিতে বড় বেশী সাহস 

করি ন।, বঙ্গদেশে একজন নির্বাক প্রচারক 

আছেন, আমরা যত দুব বুঝি, তাহ।রই 
প্রচার বোধ হয় কালে টিকিয়৷ যাইবে। 

পাঠকের! বোধ হয় অনুভব করিতে পারি- 

যাছেন, আমি বাবু রমেশ চন্দ্র দত্তের কথ! 

উল্লেখ করিতেছি । সত্য বটে, সেপ্টপল 

গিঞ্জাঘর, তাহার বাক্ যন্ত্র প্রতিধ্বনি ত 

হয় নাই, সত্য বটে, তিনি কোন নূতন 

পর্বের ধুয়া লইয়া সহরে ভ্রমণ করেন নাই, 
কিন্ত তিনি বাঙলা ভাষায় বেদ অন্গবাদ্িত 

করিয়া, হিন্দুর মূলধর্মন গ্রন্থ সর্ব সাধারণের 

নয়নগোচর করিয়। যে প্রকৃত তত্ব প্রচার করি- 

যাছেন, তাহাতে দেশে, এপুরুষে না হইলেও, 

পরপুকষে বিষম ধর্মান্দেলন উপস্থিত 



আধাঁঢ়, ১২৯৭ 1) বঙ্গবাসী ও অনাচরণীয় হিন্দু । ১৩৯ 

করিবে । লুখারের ধ্ন্মান্দোলনের মূল 

কারণ, রাণী এলিজাবেথের রাজত্ব কালে 

ইংরেজীন্ঠে বাইবেল অনুবাদ । কথিত 

ভাষায় মুল-ধর্্ম গ্রন্থের অন্বাদ জাতীয় 

জীবনের প্রথম উন্মেষ। বঙ্গ-বাসী রমেশ 

বাবুকে তই গালি বর্ষণ করুক না, তাহার 

বেদান্ুবাদ ও ইতিহাস সংগ্রহ যে কি পদার্থ, 

তাহাতে লৌকিক প্রবৃত্তিকে যে কোন্ 
পথে প্রধাবিত করিতেছে, তাহ? যদ্দি বঙ্গ-বাসী 

সম্যক রূপে ভাবিতে শিখে, তবে তাহার 

জিহ্বা শুকাইয়া যাইবে । অতি অল্প সময়ের 

মধ্যেই-জেলায় জেলায় বৈদিক স্কুল ও রাঁজ- 

ধানীতে বৈদিক কলেজ বাঙ্গলা ভাষায় 

স্থাপিত হইয়া বৈদিক ও কোরাণী হিন্দু 

নির্বিশেষে এবং সর্ধজাতি নির্বিশেষে বেদাঁ- 

লোচন। হইবে। ইহাই সভ্য যুগের পুর্র্ষ লক্ষণ, 
বারণ করে সাধ্য কার? ফল কথা, নির্বাক 

প্রচারকের যত্ব, কালোচিত, এবং তাহার 

ইতিহাস কুসংস্কার-বিনাশী । কিস্তু বঙ্গ- 
বাসী কুসংস্কার হইতে বহির্গত হইতে ইচ্ছা! 

করেন না। তাহার মতে জনমেজয়ের 

সর্প যজ্ঞে সহস্র সর্প ভিন্ন কোন ধ&ঁতিহাসিক 

তত্ব নাই। হ্ৃতবাং বাবু রমেশ দত্ত বঙ্গ- 
বাসীর চক্ষের শূল। তিনি বেদ একচেটিয়া 
করার মূলে কুঠারাথাত করিয়াছেন, তাহার 
হিন্দু ধর্ম সমালোচন।য় ব্রাহ্গণ্য ধর্মের মূল 
ভিত্তি বিলোড়িত হইয়াছে । তিনি'প্রকৃতই 

সভ্য যুগের লক্ষণ আশ্রক্স করিয়া চুনির্বাক 

প্রচার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন । 

নরকে আশ্রয় করিয়া যে দেবত! 

সর্বত্র বিদ্যমান" আছেন, সেই লৌকিক 

দেবার অর্চনায় তিনি আদসক্ত। 

তাঁহার সত্য ধর্মের বিরুদ্ধে কুসংস্কারের 

কখ। টিকিবে না। এই কুসংঙ্কার সম্বন্ধে 
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আমর। যর্দিও হোপ সম্পাদক অমৃত 

বাবুর ন্যায় বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের বিরোধী 
না হই, তথাচ 'দহদকতা-শূন্য হিন্দু ধর্মের 

নধ্যভাঁরত । 

10969 1১050757919 1১05৩৮51862 61250 ূ সম্বন্ধে 
৪9) ৮০ 98101) 8150 50012,1 00101791900 

| আমাদের মতদ্বৈধ নাই। 

(অস্টমখণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা! 1 

তিনি যাহ! বলিয়াছেন, তাহাতে 

বঙ্গ-বাসীর 

হিন্দুধর্ম সহৃদয়তা-শূন্য, সুতরাং প্রক্কৃত হিন্দু 

ধর্মের বিপরীত ভাব। ইহাই সাঁধারণকে 

জ্ঞাত করার 'জন্য আমাদের এত যত্ব। 

70১৫, 9৭৮০০. 0১০ 14 4১৮0] 1 লক্ষাধিক লোকে যদি অখাদ্য খায়, তাহ! 

দেখিব কি প্রকারে ? ক্রমশঃ 

শ্রীমধুহ্দন সরকার । 

সাহিত্য-বাজার | (8) 
সংবাদপত্র । 

আমরাণ্গতবারে যে সকল কথা অভি- 

ব্যক্ত করিয়াছি, তাহাঁতেই একরপ প্রতিপন্ন 
হইয়াছে যে, বর্তমান অময়ে সাময়িক ও 

ংবাদপত্রের অবস্থা মোটের উপর আ'শাপ্রদ 

নয়। এ সম্বন্ধে গ্রাহকগণেরও. দোষ আছে, 

সম্পাদকগণেরও দোষ আছে। একদিকে 

সহান্ভৃতি ও সাহায্যের অভাবে পত্রিকা- 

গুলি অসময়ে প্রাণত্যাগ করিতেছে; অন্য 

দিকে সম্পাদকগণের দোষে সহানুভূতি 
ও সাহায্যের দ্বার ক্রমেই রুদ্ধ হইতেছে। 
উপহারের বুজরুকি ও ভেন্ি দেখাইয়া এবং 

' »গ্রাহকগণকে ঠকাইয়া কতিপয় অর্থলোভী 

সম্পাদক ও পুস্তক-প্রণেতা সাধারণকে 

সাহিত্যের বাজারের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাইয়। 
দিতেছেন। এ.দেশের এ কলঙ্ক না৷ ঘুচিলে, 

ংবাদ ব1 সাময়িক পত্রের আর মঙ্গল নাই । 

অন্ন মুল্যের পত্রিকায় অন্য দেশের 

অশেষ মঙ্গল হইয়াছে, কিন্তু আমাদের দেশে 

মঙগলাপেক্ষা দারুণ অমঙ্গল উৎপন্ন করিয়াঁছে। 

মহাত্সা কেশব চন্দ্র সেন “মস্থুলভ সমাচার” 

গ্রথম প্রবর্তিত করিয়। এই পথ মুক্ত করেন। 

এক দময়ে সলভ সমাচারের অবস্থা ভাল ছিল, 

তাঁহ। দ্বারা এদেশেরও কতক মঙ্গল সাধিত 

হইয়াছিল। কিন্তু এখন, সস্তার ভিড়ে পড়িয়া 

আপনাকে কলেবর ত্যাগ করিতে হইল ! 

সম্ভার তিন অবস্থা । এক দিকে, নিজের 

চলে না। অন্য দিকে, ভাল জিনিসের 

বাজার মাটা হয়, অর্থাৎ আদর কমিয়া যায়, 

অপর দিকে দেশের লোক ভাল জিনিসের 

পরিবর্তে মন্দের আদর করিতে শিখে, অর্থাৎ 

রুচি-বিকৃতি জন্মে । 

আমাঁদের দেশের একটা প্রধান দোষ 

এই--একপথে একবার যে যায়, শতজন 

তার অনুমরণ করে। স্বলভ সমাচারের 

সময়ে একবার বঙ্গে অন্ন মূল্যের কাগজের 

ঢেউ উঠিয়াছিল। কিন্তু অল্পেই মে ঢেউ 

প্রশমিত হইয়াছিল বলিয়া দেশের বড় 

একটা অনিষ্ট করিতে পারে নাই। এই 
সময়ে যে সকল কাগজ প্রকাশিত হইয়া 

হিল, তন্মধ্যে সাপ্তাহিক ঈলমাচার একটু 

বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে সমর্থ 
হইয়াছিল, অগ্ঠান্তগুন্ি অলবুদ্বুদের 

মত কাল-সাগরে অন্ন দ্বিনের মধ্যেই 

মিলাইয়া যষ্টী। সেই সময়ে বাঁজারটা কতক 
মাটা হুইয়াছির্ণ; সুলভ পত্রের সেই ঢেউ 



আবাড, ১২৯৭-।) সাহিত্য-বাজার | (8) ১৪১ 

বঙ্গের অস্তঃ ঃসলিলা হৃদয় লৌত্বতীতে অল্পে 

অল্পে বহিতেছিল, ১২৮৯ ও ১২৯০ সালে 

আবার প্রবল তরঙ্গ উখিত করিল। বঙ্গ-বাসী 

সপ্ীবনী, পময়, ভারতবানী, পতাকা! প্রভৃতি 

লব্বপ্রতিষ্ঠ ১॥০ ও ২২ টাঁকা মুল্যের পত্রিকা 
এই সময়ে বহু প্রকাশিত হয়। এই সকল 

পত্রিকা এদেশে সংবাদপত্র-বাজারে যুগান্তর 

উপস্থিত করে । লোকের উৎসাহে, ভিড়ে, 

কিছুদিন এবাজাবে চলাফেরা কর! দায় হইয়া 
উঠিয়াছিল। কিন্তু এ অবস্থা দীর্ঘকাল 
রহিল না। দেখিতে দেখিতে অনেক 

পত্রিকাই উঠিয়৷ গেল। ভারতবাপনী গেল, 
পতাকা স্থুরভির সহিত মিলিল, কতকগুলি 

মৃতপ্রায় হইয়া রহিল, কতকগুলি উঠিয়া 
গেল। এখনও সম্ভার দিকে অনেকের 

বঝৌক আছে, সেই জন্ত দেখিতে পাই, 

মধ্যে মধ্যে এক একখান স্থুলভপত্র বাহির 
হয়, এবং ছুই দশ দিন পরই অন্তর্থিত 

হইয়া যাঁয়। স্ুুলভপত্রে এদেশের কি 

অমঙ্গল সাধন কবিয়াছে, এখন তাহাই 

ংক্ষেপে বলিতেছি । 

প্রথমতঃ এদেশের প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা 

গুলির পরিণাম ডুবাইয়া দিয়াছে । সোম- 
প্রকাশের পর, নববিভাকর ও সাধারণী ছুই 
খানি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা ছিল, সম্ভার 

ধান্ধায় পৃথকভাঁবে মাথা তুলিতে সমর্থ না 

হইয়া ছুই একত্রে মিলিল, তারপর ১২৯৬ 

সালের তিরোধানের সহিত একেবারে 

বিলোপ হুইয়া্টে। সুরভি ও পতাকা 

আর হুইখানি প্রথম শ্রেণীর কাগজ-_ 
দেখিতে না দেখিতে- উভয় একত্রে সন্মি- 

লিত হইল,_এখন কলিকাতা পরিত্যাগ 

করিয়া গোন্দলপাড়া যাইয়া 'দ্ধপ, ভাঁষ 

পরিত্যাগ করিয়া জীর্ণ দেহ ধারণ করিতেছে! 

বলা অধিকস্ত যে, ইনি এখন মৃত্যু শ্যায়। 
সোমপ্রকাশ গ্রহ-বৈগুণ্যে এখনও আছেন-__ 

কিন্ত যেরূপ ভাবে আছেন, এরূপ ভাবে 

না থাঁকিলেই ভাল হয়। অধিক দিন 

যে থাকিতে পারিবেন, এমনও বোধ হয় 

না। এখন প্রথম শ্রেণীরশ্পত্রের মধ্যে এক- 

মাত্র সহচর আছেন। সহচরের অবস্থা, 

লেখা, সংবাদ-সংগ্রহ--এ সকলই আঁশাপ্রদ, 

কিন্ত যে সম্ভার বাজার, "যে উপহারের 

বুজরুকি এখনও চলিয়াছে, কখন কি হয়, 

বলা যায় নাঁ। তবে প্রবর্তকগণ অধ্যব- 

সায়ী, সহিষু$। বিচক্ষণ ও ধীর; 

বোধ হয়, তাহারা অল্পে ছাড়িবেন না। 

দেখা যাঁক। ভারতমিহির মফংস্বল হইতে 

বাহির হইলেও, একখানি প্রথম শ্রেণীর 

সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। সম্ভার লীলা 
খেলিতে মৈমনসিংহ হইতে কলিকাতা 
আসিয়া গঙ্গা লাভ করিয়াছেন । প্রথম 

শ্রেণীর বাঙ্জল। সংবাঁদপত্র সকলের অবস্থা যে, 

এই সকল সুলভ পত্রিক! দ্বারা নিতাস্ত হীন 

হইয়া গিয়াছে, এ বিষয়ে আর অণুমাত্র 
সন্দেহ নাই। দেশের লোকের মন এত 

দুর সন্তার দিকে ঝুকিয়াছে যে, আর দশ 

বিশ বৎসরের মধ্যে উৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীর * 

পত্র এদেশে জন্ম গ্রহণ করিবে বলিয়৷ আশ 

করিতে পারিতেছি না। লোক কেবল 

সস্তা চায়, ভাল মন্দ বিচার শক্তি লোপ 

পায় পাঁয় হইয়াছে । স্ুরভি, পতাকা, 

সোমপ্রকাশ, সাধারণী, নববিভাঁকর, ভারত- 

মিহির যে দেশে আদর, সাহায্য ও সহানু- 

ভূতি অভাবে মারা গেল, বা মারা যাইতে 

বসিল, সে দেশের শোচনীয় অবস্থার কথা 

ভাঁবিতে বপিলে চক্ষের জল ধরে না। 

যেপকল সস্তা পত্রিকার জন্য “দশের এই 
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রূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, সে সকলের অবস্থ1 
কেমন ? যে অসংখ্য স্থুলভ পত্রিকা মরিয়াছে, 

তাহাদের কথ। তুলিলাম না। ভারতবাসী- 
কেও বাদ দিলাম। বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী, 

সময়-_ইহাঁদের অবস্থা কি ভাল? সময় 

সম্প্রতি বৃহৎ আকার ধারণ করিয়াছেন, 

সুলক্ষণ কি কুলক্ষণ, জানি না। ঢাকার 

সারস্বত পত্রও মৃত্যুর পূর্বে এইরূপ বদ্িত 

কলেবর লাভ “করিয়াছিলেন ! এই জন্য 

ভয় হয়। যাহা হউক, “সময়” এ সময়ের 

খুব উপযোগী পত্রিকা, সন্দেহ নাই । “সময়” 

নিরপেক্ষ সংস্কারক-_খুব উন্নতিরও না, 
খুব অবনর্তিরও না,) অতুযুদার নৈতিকও 

না, অনুদার নৈতিকও না। বঙ্গ-বাসী 

ও সঞ্জীবনীর মধ্যে এরূপ একখানি সর্ববাঙ্গ- 

সুন্দর, নিরপেক্ষ, বিবেচক পত্রের নিতাস্ত 
প্রয়োজন । কিন্ত যেরূপ সস্তা দরে বিক্রয় 

হয়, হিসাব ধরিলে কাগজের মূল্যও 
উঠে কিনা, সন্দেহ । বড় ঘরে জন্ম, দীর্ঘ 

কাল থাকিলেও থাকিতে পারেন । এখন 

বঙ্গবাসী ও সঞ্জীবনীর কথা । বঙ্গবাসীর 

দিখ্বিজয়ী নাম, দিখ্বিজয়ী গ্রাহক সংখ্যা, 

কাণ্ড কারখানা সব অলৌকিক রকমের । 
এতবড় কারখান। ৰাঙ্গলা সংবাদপজ্রের 

ভাগ্যে আর দেখা যায় নাই। এ সকল 

ভাবিলে, চমতকৃত হইতে হয়। প্রবর্তক- 

দিগকে বার বাঁর ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা হয়। 

কিস্ত ক্রমে ক্রমে, প্রসিদ্ধি লাভের সঙ্গে 

সঙ্গে বঙ্গ-বাসী এত মত পরিবর্তন করিতে- 

ছেন যে, বঙ্গ-বাসীকে সময়-সেবক বলিতে 

সস্কোচ হয় না। সমাজের উপর আধিপত্য 

আছে রলিয়া বঙ্গবাসী বলেন, কিস্তু দেশ 

বলে, নাই। দেশের উপর সময়-সেবকের 

নব্যভারত । ' (অষ্টম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্য' 
শীত টিপিপি শা পসপাপিশিশীিশিশিস এপ 

গভীর সন্দ্ছে বিদ্যমান। তবে একথ! 

অল্নান চিত্তে' বল৷ যাইতে পারে ষে, সাধারণ 
শ্রেণীর মধ্যে স্লত জ্ঞান বিস্তার করিতে 

সমর্থ হইয়া বঙ্গ-বাসী এদেশের অনেকের 

কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন । আর এক বিষয়ে 

বঙ্গবাসপীর অসাধারণ শক্তি। বাঙ্গালা 

ভাষাকে সরল, স্থললিত, মধুর করিয়৷ বঙ্গ- 

বাসী সাহিত্যের অনেক উন্নতি করিয়াছেন । 

এইগুণ থাক সত্বেও, বঙ্গ-বাসী এদেশে স্থায়ী 

হইবে কি না, সন্দেহ। রাজনীতি সম্বন্ধে 
বঙ্গবাসীর কোন কোন মত সাঁরগর্ভ ও 

বিচক্ষণ হইলেও, বঙ্গবাসী সকল উন্ন- 

তির প্রতিকূলে ফীঁড়াইয়া, আপন অক্তি- 
ত্বের অনাবশ্যকতাই প্রতিপাদন করি- 

তেছেন । এ দেশের পুর্বের প্রথাই সকল 
ভাল, একথ। যদি সত্য হয়, তবে সংবাদপত্র 

এদেশে চালান যায় ন। কেননা, পূর্বে 

এদেশে সংবাদপত্র ছিল ন। বঙ্গ-বাসী প্রকা- 

রাস্তরে আপন অস্তিত্বের প্রতিকূলে দীড়াইয়া 
আপনাকে ক্রমে ক্রমে এত হূর্বাল করিয়। 

ফেলিতেছেন যে, সময়ের গর্ডে ইহার পরি- 

ণাম যে কি, বুঝিতে বা বলিতে ভঙ়, 

হয়। বঙ্গ-বাপী আজ কাল উপহার দিতে- 

ছেন, ইহাতে ভিতরের অবস্থার অবনতির 
পরিচয় পাওয়া যাঁইতেছে। বঙ্গ-বাসী 

খণজালে জড়িত বলিয়া শুনিয়াছি, 

সত্য হইলে ইহাঁপেক্ষা আর শোচনীয় 

অবস্থা কি হইতে পারে! এ দেশে 
বঙ্গ-বাসীর কাল ফুরাইয়াছে, ইহাতে ইহাই 

বুঝা যায়। কিস্তৃজোর করিয়! বঙ্গ-বাসী 
যত দিন থাঁকিবেন, তত দিন মারেই ব। 

কে? বঙ্গবাসী বলেন, তিনি হিন্দু সমাজের 

মুখপাত্র, কিন্ত সাহিত্য জগতে হিন্দু সমাজের 

আধিপত্য থাকিতে পারে কি-না, সে বিষয়েও | মে সকল লন্বপ্রতিষ্ঠ কৃতী ব্যক্তি আছেন, 



আবাদ, ১২৯৭।), সাহিত্য-বাজাঁর। (8) ১৪৩ 

আমরা যত দূর জানি, বক্ষিম চন্্র হইতে 
আরম্ভ করিয়া অক্ষয় চন্দ্র পর্য্যস্ত কেহই, 
ইহাঁকে সম্মানের চক্ষে দেখেন না। এরূপ 
অবস্থায়ও বঙ্গ-বাপী আপনাকে বড় বলিয়। 

অন্যকে ত্বণার চক্ষে দেখেন ও তীব্র 

কটাক্ষ করেন। এত অহঙ্কার, এত আসম্পদ্ধা, 

এত লজ্জাহীনত। কি দীর্ঘকাল মন্ুয্যের সহ্য 
হইবে? ূ 

বঙ্গ-বাসী. যেমন হিন্দু সমাঁজের ঘুখপাত্র, 

সঞ্জীবনী সেই রূপ ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মুখ- 

পাত্র বলিয়1, ব্যবহার দ্বারা, ঘোঁষণ! 

করিয়া, থাকেন। বঙ্গ-বাসপীকে যেমন | 

হিন্দু সমাজ মানে না, সঞ্জীবনীকে 

এদেশের ব্রাহ্মসাঁধারণ সেইরূপ মানে না। 

বঙ্গ-বাসীর দল বিগ্ড়ীনের ফলেই সঞ্জীবনী 
ও পতকার জন্ম। সঞ্জীবনী উন্নতি ও 

স্কার পিপাস্্, সন্দেহ নাই; কিন্ত 

বড় সাহেব-বিরোবী, বড় হিন্দু-বিদ্বেষী। 

সঞ্জীবনী ও বঙ্গবাপী এক সময়ে কবির 

আসরে নামিয়৷ দেশ মাঁতাইয়াছিলেন, কিছু 

দিন হইতে সে ভাব আর নাই। এই যুগে, 
ংবাদপত্রে ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত কুৎ্পা- 

প্রচার এই উভয় পত্রিকা হইতে এদেশে 
আবিভতি হইয়াছে। বঙ্গ-বাঁদীর লেখা! 
সতেজ, সরল, সুল্মলিত, সঞ্জীবনীর লেখ৷ 

রূঢ়, জটিল, কন্কশ। বঙ্গ-বাসী বাবু-নিন্দ। 

ওত্রাঙ্গ কুৎসা লইয়া ব্যতিব্যস্ত, সঞ্জীবনী 

সাহেব ও হিন্দু নিন্দা লইয় ব্যতিব্যস্ত । 
নিজ জাতির নিন্দা বরং ভাল, তাহাতে 

স্বজাতির উপকার হয়। সাহেব নিন্দার 

ফল মোটেই ভাল নয়। ভারতের 

উন্নতির জন্য বাবু ও সাহেব, ব্রাহ্ধ 
ও হিন্দু, সকলের গাড় মিলন যে নিতাস্ত 

প্রয়োজন, উভয়ই বুঝেন না। হিন্দু 

স্পা পেস পপ 

পাপী শী পাশাপাশি 

সমাজের বিরুদ্ধ কোন কথা বলিলেই বজ- 

বাসী চটেন, ত্রাঙ্গলমাজের বিরুদ্ধে কোন 

কথ বলিলেই সঞ্জীবনী বিরক্ত হন। 

সঞ্জীবনী ব্রাক্ষবিরোধী পত্রকে “নগণ্য” 

শবে অভিহিত করিয়া আপন সম্মান ঘোষণায় 

ব্যাপৃত, বঙ্গ-বাসী হিন্দু ভাধ-বিরোধীদিগকে 

“বাবু” বলিয়া আপনাকে তদতিরিক্ত 
ভাবিয়া মোহিত! আপন দোষ, জগতের 

লোক বড় একট! দেখিতে পায় ন।। স্কৃতরাং 

ইহাদেরও সেই রূপই ঘটিতেছে। কেহ 
ইহাদিগের দোষ প্রদর্শন করিলে, চটি! 
উভয়ই লাল হন। | 

বঙ্গবাসী সাধারণের মধ্যে জান প্রচার 

করিয়া এদেশের কৃতজ্ঞত1 ভাঁজন হইয়াছেন, 

সঞ্জীবনী কুলির অত্যাচার নিবারণে বদ্ধ- 

পরিকর হইয়া এদেশের সকলের ধন্যবাদের 

পাত্র হইয়াঁছেন। সঞ্জীবনীর ভাষা যদি মধুর 

হইত, যদি কর্কশ না হইত) ভাব যদি 
ব্যঙ্গোক্তি পুর্ণ না হইত) অহঙ্কারের ছটা 
যদি লেখায় না ফুটিত, এবং মত 

যদি একটু সংযত হইত, তবে 
সঞ্তীবনী বঙ্গবাপীকে পশ্চাতে ফেলিয়া 

প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারিতেন। 

সাম্য, স্বাধীনতার মধ্যে যে উগ্রমুত্তি লুক্কা- 

ধিত, তার মধ্যে মৈত্রী ভাবের সমাবেশ 

থাকিলে সপ্জীবনী দীর্ঘকাল স্থার়ী হইতে 
পারিতেন। বেত্র হস্তে লইয়া অন্যকে শাসন 

করিতে ধাববান হইবার পুর্বে নিজের দিকে 
একবার তাকাইয়! দেখা উচিত । বঙ্গ-বাসীর 

“বাবু নিন্দী” যে কারণে নিন্দিত, সপ্তীবনীর 

“সাহেব নি ততোধিক কারণেই 
উপেক্ষার জিনিস। সম্পাদকের প্রধান গুণ 

হওয়া উচিত, নিরপেক্ষতা ) অতি ছুঃখের 
সহিত বলিতে হইতেছে, নিরপেক্ষতা এতছু- 
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ভয্বের মধ্যেই অবিদ্যমান। 

সঞ্জীবনী ও বঙ্গ-বাসী স্থায়ী না হয, ততে 

এই কারণেই হইবে । 
দৈনিক সম্বন্ধে কোন কথ! লিখিলাম না, 

কেননা, দৈনিক বঙ্গ-বাসীর ছায়া, অথবা 

বঙ্গ-বানী দৈনিকের ছায়। লইয়ী লিখিত। 

প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রের কথ! বলা 

হুইল, অবশিষ্টের শ্বাধীন মতামত বড় 

একটা দেখা যায় না। উপরোক্ত প্রধান 

পত্রিকা সকলে যে সকল কথার আলোচন। 

হয়, কলিকাতার অন্যান্য পত্রিক! 

তাহারই ছাঁয়া অবলম্বনে লিখিত। স্বাধীন 
নত অতিণঅল্প পত্রিকার মধ্যেই দেখা যাঁয়। 

একজন যে দিকে ধায়,--অন্য শত শত তার 

পশ্চাত্বর্তী হয়। ইহাই সকলের বিশেষত্ব । 
কিন্ত অন্যকে নিন্দা করিবার সময় সকলেই 

স্বাবীন, সকলেই বড় লোক হুন। যাঁর চৌদ্ধ 
পুরুষের মধ্যে এক জনকেও সাহিত্য জগতে 

বিচরণ করিতে দেখা যায় না, সম্পাদক হইয়া 
তিনিও অন্যকে গালি দিবার সময় বড় হইয়া 
বসেন। এই ছুর্দশা দেখিয়। দেখিয়া আমরা! 

অবাক হইয়। গিয়াছি। কর্তব্য-বোধহীনতা, 

দ্বাক্রিত্ব-বোধ-হীনতাই অন্যান্য পত্রিকার 

প্রধান গুণ! কেহ দতুমালস, ফেহ এক 

বৎসর, কেহ ছুই বৎসর, কেহ বা তিন বৎসর 

এইরূপ বাহাছুরী করেন, তারপর জলের 

বিশ্ব জলে মিশায়, আর কাহারও সহিত 
সাক্ষাৎ হয় না। রি 

মফঃস্বলের পত্রিকার মধ্যে এখন এডু- 

কেশন গেজেটই প্রধান। আচার প্রবন্ধ, 

পারিবারিক গ্ররদ্ধ প্রভৃতি যে সকল প্রবন্ধের 

সুচনা ইহাতে হইয়। থাঁকে, সে সকল 
অতি উচ্চদরের। বহরমপুরের প্রাতি- 

কারের মত ভাল। উলুবেড়ের গ্রাম- 

এদেশে ঘ্দি | বাসী উদার। ঢাক ঢাক। গেজেট ঢাকার 

মধ্যে সারগর্ড প্রধান পত্রিকা, কিস্ত ফাঁগজাগি 

কদর্যয। মৈমনসিংহের চারুবার্তী, কাকী- 

নিয়ার রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ, বাজসাহীর হিন্দু 

রঞ্জিক! প্রতৃতি ব্যক্তি বিশেষের কাগজ, 

মুখ চাহিয়া সম্পাদকগণকে চলিতে হয়, 

স্থতরাং ভাল হওয়ার সম্ভাবন। নাই । চারু- 

বার্তার বেশ ভাল, হিন্দুরঞ্জিকা ও দিক 

প্রকাশ কদর্ষ্য। ঢাকার আত্মাভিমানী 

শক্তি, যশহরের সম্মিলনী, বরিশালের 

সহযোগী, কুষ্টিয়ার হিতকরী, টাঙ্গাইলের 
আহম্মদী, কলিকাতার স্ধাকর, উলুবেড়িয়ার 

দর্পণ, গরিবপুরের সমাজ ও সাহিত্য, এগুলি 

নৃতন পত্রিকা,আজও আছেন, কিন্ত কে 

কতদ্দিন থাকিবেন, জানি না। ইহাদের 

মধ্যে প্রথম তিন খাঁনির বেশতৃষা ভাল, 
ছাঁপ! পরিষ্কার, কিন্তু কৃতী লোক ইহাদের 

মধ্যে আছেন বলিয়া! বোধ হয় না। অন্যান্য 

অধিকাংশ পত্রিকাই বিদ্বেষ ভাবে পরিপূর্ণ, 
অধিকাংশেরই পরনিন্দা কণক্ষণ। হাম 
বড় ভাব ষোল আনা সকলেরম্মধ্যে বর্তমান। . 

এইরূপ পত্রিক! সকল দীর্ঘকাল স্থাপী হইবে 
বলিয়া মোটেই আঁশা নাই। স্থায়ীন! 

হইলেও দেশের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তবে 'গরিব- 
পুরের “সমাজ ও সাহিত্য”কে নির্ভীক ও. 

উন্নতি-পিপাক্ত বলিয়া আশা হইতেছে, 
স্থায়ী হইলে দেশের অনেক অভাব দূর 

হইবে। মুসলমান ভ্রাতাগণ সাহিত্যের উন্নরিত 

জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, ইহ বড়ই আন- 
নদের কথা। এততিন্ন আর যে সকল পত্রিক! 

আছে, সে সকল সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই 

বক্তর্য নাই। সাময়িক পত্র সম্বন্ধে বারা- 
স্তরে আলোচন! করিব। 



আমাদের ভদ্রামন। 

ধৈ গৃহে নিরভ্তর বাপ কর! মায়, অর্থাৎ | অঙ্গভঃ পৃগিবী টুকুতে ছড়াইয়া৷ ফেলিঙ্ে 

পাকা আমাদের প্রাণপ্রিয় সংসারের লীলা- 

্ষেত্র হবদ্য বাস্তভিট।, তাহার চৌহদ্দি, ইতি 

হাস, দলিল দশ্তাবেজ প্রভৃূভি আদ্যোপান্ত 

বিবরণ 21 জানেন,এমন লোক অতি'বিরল । 

কিন্তু ছুঃগের বিষয়। সমগ্র মামব পরিবারের 

সাধারণ গৃহ পৃথিবী সম্বন্ধে আমরা অতি 

তর্লাই জানি ও জানিতে চেষ্টা করি। সথার্থ 
দৃষ্টিতে দ্বেখিতে গেলে আত্মার অবলম্বন 
জড়দেছের আশ্রয়স্থান পৃথিবী অথগ্ডিত 

ভাবে একদেশগত“বাস্তভিটা”অপেক্ষ৷া অনেক 

গুণে প্রকৃত গৃহপদ বাচা । ভদ্্রসন ছাড়িব। 

ভাজ দিলী, কাল বোম্বাই, পরশ্ব লগ্ন, 

তরশ্ব ইয়র্ক, তৎপর দিবল টেরাডেলফিউগে। 

দ্বীপের হরণ অন্তর'পে থাকিতে পারি, কিন্তু 

পৃথিবী-বাড়ী ত্যাগ করিয়! তিলাপ্ধ তিিবার 

থে| কোথায 1 “ন্ুতরাং আমাদের বাড়ী” 

বলিতে গেলে শ্ঠামপুকুরের গলিস্থিত 

খোলার ঘর, বাঙ্গালার গ্রাম, নগর, 

ভারতের প্রদেশ বা ইয়োরোপের রাজ্য 

না] বুঝাইয়া, শ্ুদরাজ পাক! মোকাম 
জীবন হ্বত্ব পৃথিবী বুঝান উচিত। পরম 
পিত। হইতে প্রাপ্ত এজ্মালী সম্পত্তি এই 

বাড়ীর কোন খবর নারাখা বড় দোষের 

কথ; তাই এবিষয়ে কিঞ্ৎ আলোচন। 

ঘার৷ কতক চিতবিষ্তার বর্তমান প্রস্তবের 

'উদ্দেন্ত। চিরকাল সংকীর্ণ পৈতৃক ভিট।র 

কথা ভাবিয়া হৃদয় অতি ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ 

হইঞ়াছে এবং দিন দিন অধিকতর সস্কুচিত 

হইতেছে; ক্ণকালের জন্য আপনাকে 
৯৯৯ 
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পারিলে জনেক আরাম পাধ্র়। যাইবে। 

অন্যান্য গ্রহাদির সহিত তুলনায় আমাঁ- 

দের আবাস ভূমি এই পৃথিবী অতিশয় ক্ষুদ্র, 

এমন কি, যদ্দি অন্য গ্রহ হইতে এক জন 
জা!তির্ব্দ অনস্তকায়ের পরিদর্শনে প্রবৃত্ত 

হন, শুদ্রুত বশত আমাদেয় বড় আদরের 

স'গ্রী মেদিনীমণ্ডল তাহার দৃষ্টিগোঁচব, ন 
হইবাব বিলক্ষণ সম্ভাবন1। আমানের সৌর, 
জগ্রততর বিরাট আয়তনের নিকট পৃথিবী 
সিন্ধুতে বিন্দুমাত্র । আবার জ্যোতির্বদ্যা* 

বিশারদ মঙ্তাত্। হর্শেল কতৃকি আবিষ্কৃত 

ছায়াপথাস্তর্গত এককোটী আশীলক্ষ নক্ষত্রের 
মগ্যে পড়িলে সামানা অগ্নিষ্ক,লিঙ্গ বং আম।- 

দের হর্তী কর্তা স্ৃব্যদেবকে খুঁজিয় পায়! 
ভার $--এখানে বিরাট সূর্তিতে দোর্দু- 
প্রতাপ, কিন্তু সে দেশে উহা অপেক্ষা ছুই 

চারি হাজার গুণ বড় ও ততোধিক উজ্দ্বল 

বিস্তর অরুণ খুরিতেছে। পুনরপি এ মুদ্ধুক 

ঘেরিয়! বিস্তৃত ছায়াপথ, যাহ। আপাততঃ 

বোধ হয় সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয় রহিঞাছে, 

অনস্ত দেশের কাছে একখানি চুর মেঘ 

বই আর কিছুই নয়। দশ দিকে ভসংখ্য 

অগণা গ্রহ তার! নক্ষত্র সমাকীর্ণ জাকাশের 

পর আকাশ, তার পর আকাশ ;।--অগম্য 

অপাঁর, অসীম, অনন্ত বিশ্বকারখানা ! কৌন 

দিকে কুল কিনারা নাই, সর্রধারই কেন্দ্র, 

পরিধি কোথাও নির্দেশ কণা অসম্ভব । 
এই অকুল দেশ সমুদ্রে ছায়াপথ একটা 
অতি ক্ষুদ্র বালির চড়া মাত্র।. তুলনা 



১৪৬ 

কল্পন। পরাস্ত হয়, মন দিগ্বিপক জ্ঞাৎ শুন্য 

হইয়া ফিরিয়া আইসে। আলোকের গতি 

প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল, তাহাও 

অনস্তকীল দৌড়িয়া কোন এক দিকের 

সীমায় পৌহুছিতে আমদের 

ক্ষুদ্র মনের অপরখধ কি? 

এখন দেখ। ষাউক, এই জসীম বিশ্ব 

ভূবনের মধ্যে পৃথিবীর কোন খোজ পাওয়া 

যায় কি না। আমাদের ক্ষুদ্র সশীমতার 

পক্ষে পৃথিবী যথেষ্ট বিশাল, কাবণ আজও 
আাম্রা ইহার উপরিভাগ মত্রের বিষয়ে৪ 

পরিক্ষট জ্ঞান লা করিতে সক্ষম হই নাই। 

পরিদৃষ্তমা্ন নাক্ষত্রিক জগতের নিকট ইহা 

হিমালয়ের পাদদেশস্থ বালুকাকণাঁও না 

হইতে পারে, দুরবীক্ষণ দ্বারা ছায়াপথ 
পর্ষ/বেক্ষণকারী  জ্যোতির্কেত্ত। ইহাকে 

সামান্য তুচ্ছ গ্রহাধম ঝলিয় অবজ্ঞ| কহ্তে 

পারেন, তবু ইহা আমাদের পক্ষে বিশেষ 

গবেষণার বিষয় । যদি আয়তনে ক্ষুপ্রৎ 

ক্ষুদ্রতর, তান্রাচ ইহার ভিতরে ও বাহিরে 

নিয়ত যেরূপ অসংখ্য প্রকারের কাণ্ড কাঁর- 

খান! হইতেছে, মানব মস্তিষফ্ষের সাধা নাই 

থে, তাহার অতি সামান্য অংশও কোন 

কালে আয়তাধীন করিতে পারে । সমগ্র 

পৃথিবীর জ্ঞানের কথ! দুরে থাকুক, পার্থিব" 

বিজ্ঞান যে হাজার হ্বাজার বিভাগেোপ- 

বিভাগে ধিভক্ত, পগ্ডিতের পক্ষে তাহার 

গ্রাত্যেকটী অফুরণ অনুসন্ধানের ভূমি | 

আমাদের দৃষ্টি পথের সীমাস্তর্গত 

বিশ্বাংশটুক্র যেরূপ অত্যত্ুত হ্ুচার ব্যবস্থা, 
ভাহাতে ইহাকে বাস্তবিক একটী চুর বিশ 
বলিলে দোষ হয় না। এক প্রকারে 

দেখিতে গেলে, ন্ছছু এই পৃথিবীকে বিশ্বের 
সংল্িগু বিবরণ বলা যাইতে পারে। সমগ্র 

পাবে না, 

নধ্যভারত | ( অউম খণ্ড, ভূতীয় সখ্য! 
সত 

সি বিশ্বনিয়স্তার যে অপরিবর্ভনীয় নিয়মে 

চলিতেছে, এই নানকায় মেদিনীমণ্ডল ও 

তাহার চতুর্দিকশ্থ দৃষ্ঠমান্ জগতগড সমান 

প্থচালিত । 

পৃথিবীর ভ্রম্ণণপথ্, খুবস্ত লাটিমের মত তুষ্ট 
প্রকার গতি, মধাকর্ষণশক্ষির নানাবিধ 

ক্রিয়। প্রভৃতি বিষয়ে ইহ। আমাদের নিকট 

অনান্য গ্রহ্াদির রূপ গ বাবস্থা প্রকাশ 

ভাবে সেই নিয়মের দ্বার! 

| 
ৰ 

ৃ 
ৃ 
ৰ 
করে; স্তরাং উহাকে জার্নলে অনেককে 

জানাযায় । এই জনা পৈতৃক বাস্ত বশ্মদ্ধ- 

রার আরুতি গকুতির বিষয় পর্যালোচিন। 

: করা আমাদের সর্ধতোভাবে কর্তব্য । 

র পৃথিবীর আঁকার ঠিক গোল নহে $--৮% 

ছুই কেন্দ্র খাড়াই হিসাবে জ্ঞানাাজ )৩ 

ম!টল চাপা, এবং পেট মোটা, অর্থাং কেন্দ্র 

| হষ্টতে বিষুব রেখার দিকে ক্রমেই অধিকতর 

স্কীত ভাব; সুতরাং উত্তর দক্ষিণে বেখা 

। চাঙাইয়! বৃত্ত আকিতে গেলে উহা! গোল 

ৃ ন] হইয়| ভিম্বীকাব হউবে। উভয় কেন্দ্র 

র যে ঠিক সমন পরিমাণে চাপা তাহ! নিশ্চয় 

ূ বল যায় না; এবং যে দিকে কট, ছুই 

গোশার্ধ ষে আকুতিতে এক গ্রকার, সে 

বিষয়ও বিলক্ষণ সন্দেহ) ইহা প্রমাণ 

* এই সময়ে একটী হাসির কথা মনে পড়শঃ 

২৩ বদর হইল কোন ব্রা্গণ সুদুর আমাদের 

। নিকট নাঁলশ করয়ছিলেন, “মহাশয় বালক- 

দের কথা শুনিয়াছেন ; বলেকি না, পৃথিবী 

গোঁ, আবার কমলাঁলেবুষ মত ছুই দিকে 

চাপ)” এ প্রদেশেও অনেক নিরক্ষর আম- 

জীবী এরূপ বিষয়ে অজ্ঞ থাকিতে পারে; 

কিন্তু খাড়া সন্মুখেঃষ কলম ছাতে এরূপ প্রলাপ. 

বিলে মিশ্চয় পাগলাগারদে লইয়। যাঁয়। 

সুক্থরি ঠাকুর ভাঁরাচার্য্েয় দেশের উপযুক্ত 
অধিবাঁদী ;: হয়ত বিখ্যাত জ্যোতির্বিদের 

সহিত সম্পর্কেরও দাবী রাখেন। 



আধাঁঢ়, ১২৯৭ 1) 

স্থানের বক্রতার এঁক্য নাই। ক্ুশিয়ার 

অন্তর্গত পুলকোবা (70108 ) মানমন্নি- 

বের (&567018020109] (09982526০01 ) 

অধ্যক্ষ (1)1:606০07) &ব সাহেব (€ 776৫- 

£101) 0০০1৮ চ়111)6]10 ৩0:79) শ্রীষ্টান্ৰ 

১৮১৯ হইতে ১৮৩২ ব্যাপী বরফ সমুক্ 
(:17/0208 0০88) ) হইতে দানুব নদী 

(102101১০) পর্যান্ত যে ত্রিকোণমেতিক জরিপ 

(1750200170969021 ৯015৩) করেন, 

তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে ষেঃ এর অংশের 

ভূপৃষ্ঠ কোন প্রকার নিয়মাধীন ভাবে স্ফীত 
নয়। ইউরোপ খণ্ডের মধো ইংলও ও 

ইটালী তাঙ্চাদ্দের চতুর্দিকন্থ ভূমি হইতে 
বিশেষ রূপে নিয়। 

জ্যোতির্ব্রিদিগণ আলোঁকগতির হিসাবে 

নাক্ষত্রিক জগতের দূরতাদি নিরূপণ করিয়া 

থাকেন; আর জামরা ক্ষুপ্জ পৃথিবীর ক্ষুদ্র 

জীবগণ আঙ,ল, বিগত, হাত, বাঁউ, ইঞ্চ, 
কুট, মিটর প্রভৃতি দ্বার! আমারের ঘরকন্নার 

শপ জোক করিয়। থাকি এবং দুরতা পরি- 

মাণেব জন্য ক্রোশ, যোজন, পারাসাং 

( প্রাচীন পারস্য ), ছ্রাডিয়ম গ্রৌক), মাইল, 

লিগ, রি (জাপানীয় ), কীরাত (মিসরি ), 

হইয়াছে যে. কেন্জ্র হইতে সমদৃরবর্তী হই 
কের দৌড় ধরিলে আমাদের চলে কৈ, সে 
হিদাবে ছুটিলে এক সেক ৭ বার পৃথিবী 
প্রদক্ষিণ করা ষায়। আধুনিক জেোণাতিবির্ষদ- 
গণের হিলাবানুযায়ী উল্ফন্ (০1108) 

সাহেবের গণন। ছারা তূপ্ষ্টের মাঁপ ১৯৭- 
১২৪০০০ বর্গ মাইল নিরূপিত হইয়াছে । 

জম্্ণ জোতিবির্বদ একক ( 0080. 71522 

[0001৪ ) ভিতর বাহির সমন্তের €71%- 

0691: 11885) মাপ কিয়! বলিয়াছেন, 

উহ! ২৫৬০০০০০০০০ ম্বনম্যইল। বছদিন্ 
₹ইল ধরনীর ওজন ১৩৮৩০০০৯০৯০০০৪৯৬৬ 

*০০০*০০ মোন নির্ণীত হয়,কিন্ত আজ কাল 

তৌল করিলে কিছু বেশী হইবার কথা, 
কারণ প্রতিদিন স্থুলত। বৃদ্ধিরই সম্ভাবনা ; 

তেমন পাল্লা পাইলে আমরাই ন। হয় 

একবার দেখি । আমাদের দ্বার। ওজন 

যদি অসম্ভব বোধ হয়, শুবেয়ার সাহেবের 

(০৮ ০৮891:৮) সঙ্গে উত্তর বা দক্ষিণ 

দিকে বাহির হুইয়। সোজা! এক বৎসর কাল 

দিবারাত্রি অবিশ্বাস্ত হাটিয়। বাড়ী ফিরি! 

আপ।| অসঙ্গত হুয় কি? 

বাসগৃহের অন্যান্য সন্ব।দ ক্রমশ প্রকাশ । 

শ্রীচন্রশেখর সেন । 

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্য ধন্ম। (৩৬০) 

নীলাচল পথে । 
ভ্ীঠৈভন্য পথিমধ্যে আপিয়াই সঙ্গী- 

দিগকে জিজ্ঞাস! করিলেন “কাহার সঙ্গে কি 

আছে বল, বন্ধুগণ কাহাকে কি পথের 

সম্বল দিয়াছেন ?* সকলেই উত্তর করিলেন, 

কাহার শঙ্গকে কিছু নাই। আপনার 

আদেশ ভিন্ন কাহারও সাধ্য নাই,কোন দ্রব্য ' 

গানিতে। উত্তর, বেশ করিয়াছ। বৈর!- 

গীর সঙ্গে কি কিছু রাখতে আছে? 

আহারের ভাবনা কি? ভগ্ববান দিলে 

বিজন বমেও আপনা! হইতে ্দাসির! 

উপনীত হয়; নির্বান্ধব স্থালেও সুখন্বচ্ছন্দে 

কাটিয়া! বায়। আরয়দি তীর ইচ্ছ। না 

হয়) তবে নান। রত্ধে ভাওার পুর্ণ থাকি 



১৪৯ নয/ভারত | '( অধম খণ্ড,তৃভীয় সংখ্যা । 
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,লেও এক মুষ্টি মিলেনা; রাজপুত্র 
হইলেও তাহার] উপবাসে দিন যায়। 

মনে কর অন্ন ব্যপ্রন সকলই প্রম্তত, 

গ্রমন সময় আ্রীপুজদিগের সঙ্গে কলহ 

লাগিল। রাগ করিয়। গৃস্থের সমস্ত দিন 
উপবাসে কাটিয়া, গেল ; অথবা! ভোজনে 

বসিয়া হঠাৎ জ্বর আসিল । আর মুখের 

ভাতে ছাই পড়িল। তাই বলিতেছি, ভগ- 

বান না দিলে কেহ খাইতে পায় না, আর 

তিন দিলে কেহই বঞ্চিত করিতে পারে 

না। দেখিতেছ না, সমস্ত সংসারে শ্ীকৃষঃ 

জন্পছত্র দিয়াছেদ। কে কোথা হইতে 

আনিতেছে, কে কাহাকে দিতেছে, মহুযোর 

তে! কথাই নাই, কীটপতঙ্গ পর্যাস্ত অবাদে 

কতই খাইতেছে, কতই পাইতেছে। 

কেবলই দীয়তাঁং ভোজাতাং বই আর নাই। 

এমন অন্নছত্র থাকিতে খাওয়া! পরার চিন্তা 

হইয়া! সাগর সঙ্গমে গমন করিতেছেন। অন্থু- 

লিক নামে এক জলমযর় শিবলিক্ষ ছিল, 

তাহার নামে অদ্থুলি ঘাট সর্বত্র প্রসিদ্ধ 

হইয়াছিল। অত্তুলিঙ্গ শিবসন্বন্ধে প্ীচৈতন্য 
এইরূপ প্রবাদ শুনিতে পাইয়াছিলেন। 

ভণীরথ সগরবংশ উদ্ধারের জন্য অবনীতে 

গক্ষা অনয়ন করিলে, শিব গঙ্গার বিরহে 

আকুল হুইয়1 তাহার অন্ুগমন করিলেন ও 

ছত্রভোগে আসিয়া জলময়ী গঙ্গা] দর্শনে 

অনুরাগে বিহ্বল হওত আপনিও জলময় 

হুইয়। গঙ্গাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন । পাঠক 

মহাশয়, এই আখ্যায়িকাটী পৌরাণিক 

হইলেও, ইহার ভাবের মুলে একবার প্রবেশ 

করুন। জলময়ী গঙ্গ। তরঙমাল। বিস্তার 

করিয়া শতমুখী হইয়া সাগবসঙ্গমে চলি- 

য়াছে। জলোচ্ছাসে দিম্বুগুল উচ্ছসিত 

হইতেছে, ইহা দেখিলে কোন্ ভাবুকের 

ফি? ধাহারা খাওয়া পরার সকল চিন্ত হাদযোচ্ডাস নাগজন্মে, নয়ন জলে সর্বজ না 

চিন্ত(মণিফে ভর্পন করিতে পারিয়াছেন, 

তাহারাই সুখী । বন্ধুগণ, জামবাগু ষেন 

শেই বিশ্বাসে বিশ্বানী হইয|&বৈরাগ্য শিক্ষা 

করিতে পারি ।” সযস্ত পথে এই রূপ তত্ব 

কথ। কছিতে কহ্ছিতে শ্রীরুঞ্চ চৈতন্যের 

যাত্রীদল সন্ধ্যার সময় আঠিসার। নামক 

গ্রামে আসিয়া উভীর্ণ হইলেন । সেই 

যে'গী শিবের জলময়ত্ব । 

জলময় হয়? এই ভাব মুলে রাখিয়াই মহ! 
সে যাহ! হউক, 

শ্রীচৈতন্য অন্থুলিঙ্গ ঘাটে উপনীত হয় গঙ্গার 

শোভা] দর্শন করিয়া অন্ুরাগে উচ্ছ।সিত 

হইয়া উঠিলেন ও নৃত্য কীর্তন হুঙ্কার করিতে 
করিতে সবান্ধবে জলাবগাহ্ছন করিলেন) 

একদিকে গঙ্গার শতমুখী ধারা, অপরদিকে 

গ্রামে অনন্ত পগুত.নামে একজন বিষুঃভক্ত ূ গৌরেব নয়ন দ্িয়া শতমুখী ধারা, উভয় 

ত্রাণ ছিলেন । 

আঠিথা গ্রহণ করত সমস্য রঙ্গনী হুরি- 

সক্কীর্ভুন ও কুষ্ণ কথ' প্রনঙ্গে রাত্রি যাপন 

করিলেন এনং প্রভাতে গাত্রোখান করিয়! 

ভাগীরথির কুলে কূলে গমন করত যথাকালে 
ছয়ভোগ নামক গ্রামে আসিয়া উপনীত 

হইলেন । চৈতনাদেব যখন ছত্রভোগ 

দেখি ছিলেন, তখন লেখ|নে গঙ্গ৷ শতমুখী 

যাত্রীদল তাহার বাড়ীতে |! ধাবা মিশ্বণে 

ৰ 
প্রেমাননদের মহ! তুফান 

উঠিয়া! গেল । হরিনাম কীর্তনে, আলাপনে, 

ধ্যানে, মহাাভাবে গখোৌঁবের জলাভিষেক 

্বগীয় শ্রীধারণ করিল। জুয়ার বিজন 
বনে পবিত্র জর্দন ধারায় একদিন দেব-' 

নননও এমনি করিয়। স্নান করিয়াছিলেন । 

ভক্তের ্ানেও ভাবের ছমাট। কেবুঝে, 

এ ভক্তি লীল1! : 
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জেল! চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত ভায়মও 

হারবার সবডিবিসনে মথুরাপুর নামে থানা 

আছে। এঁথানার মধ্যে পয়নগর গ্রামের 

৩ ক্রোশ দূরে খাড়ী নামে একখানি ক্ষুদ্রগ্রাম 

আছে। এ থাড়ী গ্রামই প্রান ছত্রনোগ। : কি? কিন্তু বর্তমান সগয় 
] 

এক্ষণে তথায় গল্গা শুকাইয়া গিয়াছে: | উৎ্কল ও রঙ্গরাদ্দ্ে যু বাধিযাছে। 
ও চক্রুতীর্থ | কিন্তু অন্ুলিগ শিবমন্দির 

পুক্ধরিণী আছে। প্রাচীন অন্থুলিঙ্গ ঘাট য়ে 

সেই খানে অবস্থিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ 

নাই। পূর্বোস্ত শিব গঙ্গার পৌরাশিক 
আখায়িকান্গপারে অতি প্রাচীন কাল হইতে 

এখানে চেত্রকৃষ দ্বাদশীতে এক মেলা 

হইয়া থাকে । এই স্থান একটা তীর্থ মধ্যে 

পরিগণিত । কালের কি বিচিত্র গতি! 

যেখানে গঙ্গাসাগরসর্ম ছিল, ৪০০ বৎসর 

পরে সেস্বান শুক্ধ। €দযাহা ভউক, গৌর 

চন্দ্র সানান্তে আদ্র বসনে তীরে উঠিয়াও 

কফপ্রেমে কাদিতে লাগিলেন । তীঙ্থার 
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তাৎ্কালিকের তেজঃপুপ্ত ভাব ও ভক্ঞর' 

উচ্ছাস দেখিয়া আগন্তক নরনারী চাবিদিকে 

বিশ্ময়াবিই হইয়। দাড়াইয়! থাকিল, দেখিতে 
দেখিভে লোকারণা হইয়া পড়িল। 

সময় দোলায় চড়িয়া এক সম্তান্ত ধণী 

বাক্তি তথায় আনিয! উপস্থৃত হইলেন, 

এবং যান হইতে অবতবণ করিয়' 

এমন 

লোকের ভিড় ঠেলিয়। গৌরের নিকটবন্তীঁ 

হইয়] সা্াঙ্গ গ্রণিপাত করিয়। দরণ্ডায়মাগ 
হইলেন। সন্নাসীর প্রেমোচ্ছ।স দেখিয়। 

ধনীর প্রাণ গলিয়। গেল। ক্ষণকাল পরে 

গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন, তুম কে? আগ- 
্ভক উত্তর করিলেন “আমি আপনার দাঁস।” 

তখন পার্খস্থ লোকে বলির] দিল “তিনি 

দক্ষিণ রাজ্যের অধিকারী,নাম রামচন্দ্র খান ।' 

গৌর বলিলেন “আপনি এদেশের রাজা 

সাপ শ্ীীোশাপাপপপ্পাশীিশাশীিাা টা শী শশী রি 

৯৪১ 
ঞসঞপাা- ০৮ জরািনিনচারাজের 

বেশ হয়েছে; আমবা কিরূশে নীলাচলে 

গমন করি, বলুন দেখি?” রামচন্দ্র খান 

বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন, আপনার 

আজ্ঞা আমার পালনীয়, তাহাতে সনেহ 

বড় বিষম, 

সে 

দেশে এ দেশে যাইবার আসিবার কেহ পথ 

পাইতেছে না। রাঙান্হাম় পথিমধ্ো 

স্থানে স্থানে ত্রিশূল পৌতা হইয়াছে, 

আগন্ধক দখিলে প্রাণ বধ করিতেছে। 

তাতে? ভাবিতেছি, কে!ন্ দিক দিয়া 

আপনাদের গোপনে পাঠাইয় দি। আবার 
আমিই এদেশের শাস্তি রক্ষক, €কোন স্থানে 

ব্ছি গোলযোগ বাধিলে' যবন রাজ 

আমাকে রাখিবেন না। ধন, প্রাণ, ইজ্জত 

সব যাইবে । তাহাতে মনে বড় "ভয়ও হুয়। 

সেষাহ। হউক, কপালে যাহ1.থাকে হবে, 

আমি আজ রাত্রিতে নিশ্চই আপনাদের 

পাঠাইয়। দিব, কোন চিস্ব। করিবেন না। 

এক্ষণে আদ্র বন্ধ ত্যাগ করিষ। আতিথ্য 

গ্রহ করুন|” এই বলিয়া এক ব্রাহ্মণের 

বাড়ীতে লইয়। গিয়া! রামচন্দ্র খান অভিথি- 

দিগের সেবার আযোজন করিয়া দিলেন । 

গোৌবচন্দ্র নীলাচলচন্দ্র দেখিবার জন্য মহ্! 
উতৎ্কন্ঠিতহ ; ভাল করিয়া ভোজন করিতে 

পারিলেন না। ভোজনাস্তে সংকীর্তন 

আরম্ভ হইল। মুদঙ্গ করতাল যোগে যুকুন্দ 

দত্ত যখন ন্থশ্বরে হরিগুণানকীর্ভন করিতে 

লাগিলেন, তখন এক মহাভাবের তর উঠিরা 

গেল। গোরচন্দ্র নৃত্য ভুড়িয়। দিলেন। 
হব্রভো!গবাসী দেখিয়। কৃতার্থ হইল ।. -রাম্মি 

তৃতীয় প্রহরে সংকীর্ভন খ্ম!প হইলে 

বামচন্দ্র খান বলিলেন “স্ঘঃটে নৌক। প্রস্থ ত, 

গমন করিলেই হয়।” তখন জ্ীচেতন্য হরি 
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মাম ম্মবিয়া লশিষ্যে তরণী আরোহণ করিয়া, 

উড়িষ্য! রাজ্যাভিযুধে যাত্র! করিলেন। 

নৌকায় উঠির। সেই গভীর নিশীথে মুকুন্দ 

দন গ্রভৃতি হুরিগুণকীর্ভন করিতে লাগি- 

লেন। নির্বোধ নাবিকগণ তাহা শুনিয়া 

ভয়বিহ্বল চিত্তে বলিতে লাগিল “হায়! 

হায়! আজ বুঝি প্রাণ বাচিবে না। 

জলে কুমীর, ভাঙ্গায় বাঘ, নৌক। ভুবিলে 
কিছুতেই রক্ষা! নাই। বিশেষত এদেশে 

অল দশ্থ্যর ভয়ে নৌকা বাইচ কর মহা 
বিপদদ্ঘনক। ষে পর্যন্ত উড়িয়ার দেশে 

না যাই, গৌশাই মহাশয়ের! সে পর্ধ্য্ত 
চুপ করিস] থাকুন ।”' তাহা শুনিয়া গায়ক" 

গণ নীরব হইলেন। তখন গৌরচন্তর 

হুষ্কার কত্রিয়া বলিতে লাগিলেন, “কি? 

বৈষুবের " আবার ভয়? কাহাকে ভয় 

করিব? তোমরা কি দেখিতেছে না 

সম্মুখ ন্দর্শন-চক্র আমাদের রক্ষার জন্য 
নিয়ত ঘুরিতেছে। কাহার সাধ্য আমাদের 

অনি করে? ভাই সব, বিশ্বাস চক্ষু 

উদ্দমীলন কর; ভয় ভাবন]| ছাড়, নাম 

সঙ্কীর্ভন ছ।ড়িও না।” তখন ভতক্তগণ 

আশ্বস্ত হইলেন। নৈশ গগণে আবার 

সংস্কীর্তনের মধুর নিনাদ প্রতিধ্বনিত হইতে 

লাগিল । হ্ুদর্শন লাভ না হইলে ম্ুদর্শনের 

লীল! দর্শন করা অসম্ভব । সঙ্গীগণ ভাই 

নাবিকের ভয়স্চক বাক্যে ভীত হইয়া- 

ভিলেন। 

সমন্ত পথ সক্কীর্ভনানন্দে অতিবাহিত 

করিয়। ভক্তদল অবশেষে উতৎ্কল রাজ্যের 

জাযাগ ঘাট নামক স্থানে আপিয়া নৌকা 
হইতে জবতরণ করিলেন। গৌরচন্দ্র 

উড দেশকে নমঙ্কার করিয়া! সেই 

নব্যভারত । € অস্টম খণ্ড তৃতীয় মংখ) | 
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এবং যুধিঠির-স্থাপিত মহাদেব দর্শম করিয়। 
তট পঙ্থায় গমন করিতে লাগিলেন । 

প্রয়াগ ঘাট কোন স্থানে অবস্থিত জানি 

না, অনুমান করি, হিজলীকাধে প্রদেশের 

স্বান বিশেষ, হইবে । মধ্যাহ্ন উপস্থিত 
হইলে শ্ত্রীচৈতনা সঙ্গীদিগকে বলিলেন, 

তোমর। এই স্থানে বিশ্রাম কর, আমি 

ভিক্ষায় চলিলাম । এই বলিয়া নিকটবর্তী 

এক গ্রামে যাইয়া গৃহৃস্থের দ্ব*রে দ্ব'রে 

ভিক্ষার্থী হইলেন। তাহার অপরূপ রূপ 

মাধুবী দেখিয়া মকলেই সম্তোষেব পহিত 

তওল ও অন্যান্য উত্তম খাছ্য প্রদান 

করিল। সঙ্গীদিগের আহারের উপযুক্ত 
পরিমাণ সংগ্রহ হইলেই গৌরচন্ত্র প্রতি- 
নিবৃত্ত হইয়৷ বন্ধুদিগের নিকটে আমিলেন। 

তাহার সঙগীগণ ভিক্ষান্্ব্য দেখিয়া হাসিতে 

লাগিলেন এবং কৌতুক করিয়া বলিতে 

লাগিলেন, “ই, বোধ হচ্ছে পুমিতে 

পারিবে । জগদানন্দ এক বৃক্গমূলে পাক 

করিলে গৌরচন্ত্র সবঃদ্ধবে মহাঁনন্দে ভোগ্গন 

করিলেন, ও হুরিনামাননো সেই বৃক্ষমূলে 

যাপন করিয়ী পরদিন প্রত্যুষে চলিতে 
আরম্ভ কবিলেন। পথের মধ্যে এক দান 

ঘাট; দান না পাইলে দ্ানী নদী পার 

করে না। সন্নাসী দেখিয়। দ্ানী বলিল, 

“আপনার সঙ্গে কয় জন লোক ?” গোৌর- 
চন্দ্র তখন মহাভাবে নিমগ্র। সেই ভাবে 

উত্তর করিলেন, “জগতে আমার কেহ নাই, 

আমিও কাহারও নই। আমি একই, তুই 

নই, কিন্ত সকলই আমার |” বলিতে বলিতে 

গৌরের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। 
দাঁনী বুঝিতে না পারিয়! বলিল “গোসাই ! 
আপনি নৌকায় উঠুন, এ সকল লোকের 

খানে গঙ্গাঘাট নামক ঘাটে ্ংন কবিলেন, ; কড়ি না পাইলে পার করিব না। গৌরচক্ 
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নিমগ্রচিত্তে আর বিরক্তি না | করি নৌকা ভাল নয়। এই বলিয়া বিরক্তি সঙ্কারে 

উঠিয়। পর পারে যাই) মাথ। ছেট করিয়া | নিতাই দণ্ডখানি তিন খণ্ড করিয়। তাঙ্গিয়। 

বসিয়। নীরবে কাদিতে লাগিলেন । দাঁনী ৷! ফেলিয়া হালিতে লাগিলেন । জগদানন্ঃ 
এই ন্বগীম ছবি দেখিয়। প্রথম পারে প্রতা- | প্রত্যাবর্তন করির! ভগ্ন দণ্ড দথিয় জিজ্ঞাসা 

গমন করিয়। নিতানন্দা৭কে ব্যাকুল ভাবে : করিলেন "এ কি এ" প্রভুব "দণ্ড কে 

জিজ্ঞাস। করিল, “আপনার! কে? কাহার : ভার্গজল? নিতাই উত্তর কারলেম, “তাহার 

লোক? আর এ সন্ন্যাসী ঠাকুরই বা কে? দণ্ড তিনিই ত্তাঙ্গিয়াছেন, আর কাহার 

আমাকে ভাঙ্গিয়া বলুন ।"' নিত্যানন্দ উত্তর ৰ মাধা তাহা ভাঙিতে ?” জগদানন্দ আর 

করিলেন, "উনি জগছিখ্যানত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য | দ্বিরুক্তে না কবিয় ভাঙ্গা দশ্ড তিন খানি 

সা 

ঠ!কুর ; আমরা উহার কিন্কুর |” . | কুড়াইয়। লইয়। কিছু বিষপ্ন অন্তরে যেখানে 
দ'নী | তবে উনি আপনাদের অস্বীকার | গৌব ত'কাদের জনা অপেক্ষ। করি'ত- 

করিলেন কেন? ছিলেন, সেইখানে তাহার অগ্থে খগগুঁলকে 

নিতাই। তীর লীল1 কে বুঝিবে?  ফেলাঈয়! দিলেন । গৌর বলিল্লেন, আমার 

তখন দ্বানী তাহাদিগকে পার করিয়। দিয়। ! দণ্ড ভাঙ্গিল কে? তোমরাপথেকি কাহারও 

ব্যাকুল প্রাণে গৌরের চরণে পড়িয়া ' সঙ্গে কলহ করিয়াছ? জগদানন্দ উত্তর করিল, 
কাদিতে লাগিল ও অপরাধ ক্ষমা চাহিল। । নিত্যানন্দ বিহ্বল চিত্তে এই কুকার্ধ্য করিয়া- 

প্রীচৈতন্য দানীকে কৃপা করিয়া! চলিতে | ছেন। গোর একটু ক্রুব্ধ ভাবে নিতাইকে 
লাগিলেন এবং কতক দূরে সুবর্ণ রেখা নর্দী | ভিজ্ঞাসা করিলেন, কি জন্য তুমি আমার 

পার হইয়া নদীঞঙ্গলে অবগাহন করিলেন ও দণ্ড ভাঙল্িলে? নিতাই বলিলেন, হা, 

অতিব্যস্ত সমস্ত হইয়া অগ্রবস্তী হইয়। | এক খান বাঁশ ভাঙ্গিয়াছি। যদি ক্ষম। 

চলিলেন। নিত্যানন্ন ও জগদানন্দ পাছে | করিতে না পার, যে পান্তি উচিত মনে কর 

পড়িয়া রহিলেন। কতক দুরে যাইয়। | দাও। গৌর বলিলেন, “যাহাতে স্বাদের 
গোৌরচন্দ্র নিত্যানন্দের জন্য এক বৃক্ষমূলে | অধিষ্ঠিত, তাহা তোমার মতে বাখ নাঁম 
ভপেক্ষা! করিতে লাগিলেন । এ দিকে ! হলো; আচ্ছ। হলে! হলে। আমার এক 

জগদানন্? নিতানন্দকে এক স্থানে বসিতে | মাত্র সঙ্গী দণ্ড খানি ছিল, তানহা! যখন 

বলিয়! ভিক্ষান্বেষণে গ্রামে চলিলেন। ; ভাঙ্গিয়া গেল, তখন আমার আর কেহ 

প্রীগৌরাঙ্গের দণ্ড গাছটী অগদানন্দ বহন | সঙ্গী নাই। হয় তোমর1 আগে যাও, না 

করিয়। আমিতেছিলেন। ভিক্ষায় যাইবার | হয় আমাকে যাইতে দাও।” মুকুন গতিক 

সময় জগদাননা তাহা নিত্যানন্দের কাছে । বুবিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তুমিই তবে 

রাখিয়া গেলেন । নিভাই দণ্ড পাইয়। বসিয়া | আগে যাও, আমর! পিছে যাঁচ্ছি। ভাল, 

চিন্তায় মগ্ন হইয়। পড়িলেন এবং দণ্ডকে | তাহাই হউক, বলিয়া গৌরচন্ত্র আগে আগে 

উদ্দেশ করিয়া! বলিতে লাগিলেন, ওহে দণ্ড. : ছুটি চলিলেন। বৈশ্ঞবাচাধ্যগণ বলেন, 

আমি যাহাকে সদা হদরে বহিয়! বেড়াই- : দণ্ভঙ্গ লীলার গুড় ভাঁৎপর্ধয কেছই 
ভেছি, তিনি ষে তোমাঁকে বহিবেন, এ তো; বুঝিতে পারেন নাই । কিন্তুক্জাগা! গোড়া 

সপ সাপ পিস শপ 

পাকি 
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ব্িবেচন। করিয়। দেখিলে এই মনে হয় যে, | হুবর্ণরেখার অপর পারে থাক, এই বর্ণন! 

লৌকিক বন্ন্যাসের আড়ম্বরে ধশ্ম হয় না, | দ্বার] জান। যাইতেছে। 
তাহাই প্রতিপাদন করা গৌর ও নিতাই- পথি মধ্যে বাশদহ গ্রামে এক মদাপায়ী 
যের মনের উদ্দেশ্ত ছিল। নিতানন্দের | শাক্তকে কৃপা করিয়া! গৌরচন্দ্র রেমুণ। 

উপর মে গৌরের কোপ, সে কুত্তি ॥ নগরে আমিখ। ক্ষীরচোর। গোপীনাথ 

ক্রোধ মাত্র । , ৃ বিগ্রহ দর্শন করিলেন। বালেশ্বরের ৫ 

ঠভন্ঠচন্ত্র একাকী পদ ত্রদে যখন ( মাইল পশ্চিষে রেমুণ। অবশ্থিত। এখানে 

জলেশ্বর নামক গ্রামে উপনীত হইলেন, | গোশীনাথ বিছের মহিমায় ফ্ান্তন মাসে 

তখন দেব স্থানে জলেশ্বর মহাদেবের মহা- | এক মেল] বসিয়৷ থাকে । পূর্বে মাধবেজ্ 

ধুম ধাম পূজা হইতেছে । বহুবিধ বাদা। পুরী গোবদ্ধনে গোপাল বিগ্রহ গ্রতিষ্ঠ 

কোলাহল শুনিয়া তিনি মন্দিবাভিমুখে ! করিয়া, তাহার আদেশে নীলাচলে মলয়জ 
গমন করিলেন এবং পূজার ব্যপার দ্রেখিয়া ; চন্দন আনিতে যাইকেছিলেন। পধিমদো 

ও বাদ্য নিনাদ শুনিয়। পূর্ন সঞ্চিত ক্রোধ ূ 

ভুমলধা গেলেন এবং প্রেমাবেগ উচ্ছ,সিত 

পাশ শাশাশীাশীশি 

৷ বেমুণায় আঅসিয়। গোগীনাথের অমৃত কেলি 

নামক ক্ষীর প্রসাদ দেখিয়।, পুরীর তাহ 
হওয়ায় বাদ্যেব তালে তালে নাচিতে ! নিজে আঙগাদ করযা গোপালকে ভোগ 
আরম করিলেন । তীহাঁব সঙ্গীগণ জলেশ্বরে ূ দিতে ইস্ছ। হটয়াছিস। কিস্তু পুবীর 

আলিয়া! দেখিলেন যে, গৌরাঙ্গ মত্ত মাত. ৰ অযাচিত বৃত্তি; কেহ চেষ্টা! করিয়া খাইতে 
ক্ষের ন্যায় তখন মহা নৃতো বিভোর । দ্দিলে ভোঙ্গন করেন, নতুবা উপবাসী 

মুকুণা কীর্তন গাইতে আরস্ত করিলেন। | থাকেন । ক্সীর প্রসাদ খাইবার বাসনা 

তাহা শুনিয়া গৌরের নৃত্য দিগুণ মাত্রায় | জাগ্রত হওয়ায় পুরী মনে মনে লঙ্জিত 

চড়িয়া উঠিল । অনেকক্ষণ পরে ভাবাবেগ হইলেন এবং বিষ্ুঃ স্মরণ করিয়া অন্যত্র 

শমিত হইলে, গৌরচন্দ্র সঙ্গীদিগকে প্রিয়! যাইয়। রজনী যাপন করিলেন। এ দিকে 

সম্বোধন করিয়! তাহাদের উপর ক্রোধ | গোপীনাথ পুজারীকে শ্বপ্নযোগে বলিলেন 

করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন । নিতাইকে ; যে. ১২ খানি ক্ষীরেব মধ্যে তিনি এক খানি 

বলিলেন, কোথায় তুমি আনাঁকে ধেধ্য | পুবীকে খাওয়াইবেন বলিয়| ধড়ার অঞ্চলে 

শিক্ষা দিবে ও আমার সন্ন্যাস ধর্খ যাহাতে | লুকাইয়। রাখিয়াছেন, তাহা লইয়া! গিয়! 
বজায় থাকে, তাহা! করিবে, না আরও | পুরীকে দেওয়। হউক । পূজারী সেই নিশীথ 

আমকে পাগল করিয়া তোলে।; নিতাই, | সময়ে বাজার যাইয়। উচ্চৈঃম্বরে বলিতে 

ভাই, আর যদ্দি তেমন কর, তবে আমার | লাগিলেন “কাহার নাম মাধবেন্দ্রপুরী £-- 

মাথা খাও। সে রাত্রি জলেশ্বরে অবস্থিতি | তোমার জন্য গোগীনাথ ম্ষীর চুরি করিয়া 

করিরা যাত্রীদল প্রাতে পথ গমন করিতে | পাঠাইয়। দিয়াছেন, আসিয়। ভোজন কর।” 

আরম্ভ করিলেন। বর্তমানে জলেশ্বর গ্রাম | €সই হইতে গোগীনাথের নাম ক্ষীরচোরা 

শ্সতিবাহিত করিয়া! সুবর্ণ রেখা পার হইতে | গোগীনাথ হইল। মাধবপুরীর এই প্রেম- 

হয়; কিন্তু চারিশত বৎসর পুর্বে ওঁ গ্রাম | কাহিনী পুর্বে গৌরচন্দ্র স্বীগাভীই দের 
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ঈশ্বরপুরীর নিক্ট আনিয়াছিলেন | সঙ্গীগণকে 

তাহাই বিস্কত আকারে বলিয়) শ্রেমে 

গদগদ হইলেন এবং পুজারী প্রদত্ত ক্ষীর 

প্রসাদ ভোজন করিয়া 

পথে যাত্রা কবিলেন | 

যাজপুরে বিরজাক্ষেত্রে আপিয়া উপনীত 

হইল। এখানে বৈতরণী নদী প্রবাহিত 

এবং অসংখা দেবালয অবাস্থত। কিছু 

দুবে নাভিগয়। ও বিরজা-মন্দিব একে 

তাহাতে আবার অসংখা দেবালযে দেবা" 

দিজ্গুল আন্দে|লিত 

তেই প্রাণে সাত্বক 

গোৌরচন্দ্র সঙ্গীদিগকে লইযা প্রথমে দশ।- 
শ্বমেধ ঘাটে ন্নানাবগাহন করিয়া আদি 

বরা মন্দিরে ধইয়া নুতাকীর্ভন কনিলেন। 

যাজপুবের দৃষ্তে 

গুভব করিতে 

গোৌবচন্্র বড়ই আনন্দা- 

লাগিলেন 

ব্যাকুল হইয়! সঙ্গীদিগকে 

ছা'ড়য়।৷ অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। সঙ্গীগণ 
সোদ্বেগে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া যখন 

তাহাকে পাইলেন না, তখন বিষণ চিন্তে 

এক বৃক্ষতলে রজনী যাপন করিলেন। 

এদিকে শ্রীচৈতন্য যাজপুরের দ্রষ্টব্য সকল 

দ্বার দেখিয়া এক নিজ্জন স্থানে যাইয়া 

ধ্যান সমাধিতে সমস্ত রাত্র অতিবাহিত 

করিয়া পরদিন প্রাত্কালে বন্ধু্দিগের 

নিকট উপস্থিত হুইলেন। তখন সকলে 

আনন্দে হরি ধ্বনি কবিয়! রাজপথে বাহির 

৫ ক 

এব নিভ্ভন 

বিহ্ানেব জনা 

সলিল! মহানদীতে সরান করিয়া সাক্ষী: 

গোপাল মন্দরে আগমন করিলেন । এই- 

খানে মহাপ্ধভু দিত্যানন্দ মুখে সাক্ষী 

উপাকাঁলে গঙবা 

ঘথানময়ে যারীদল 

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম | (৩৬) 

| | 
ূ 
র 
ূ 
| 

| গেপালের বৃত্তান্ত শুনিয়া প্রেমে গদ্গদ 

৮৩ 
০০০০ 

হইযাছিলেন | * 

নিত্যানন্দ পূর্ধ্বে তীর্থ ভ্রমণে আসিয়া 

এই বৃত্তান্ত লোক মুখে শুনিয়া গিয়া- 

চিলেন। আজ স্মযোণ পাইয়া ভাগাই 

| দ্লীচৈতনোর নিকট বিবৃত «করিলেন । এখান 

 হঈতে ঘাত্রীদল ভুবনেশ্সর তীর্থে গমন 

। কবিলেন । ভুবনেশ্বর শিবধাম ও ৪ মহাতীর্থ; 

ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত | 

বনেশ্ববেল মলির এক আশ্চর্যা শিল্প- 

পুনীন ১০১২ 

ই নৈপুণোর পরিচয় স্থল। কোটী ক্ষুদ্রায়তন 
চ্টনার সময় যুগপৎ শঙ্খ ঘণ্টা কীসর শব্দে ' 

তলে আপনা হই- 

ভাবের উদয় হয়, 

।শবমন্দির দাবা উহা শ্বেটিত। কুধিত, 

৯ বিদ্যানগরের ছুইন্টা : হাঙ্গণ ভীর্থ ভ্রম, ভ্রমণে 

গঘন করিয়া কোঁন সময়ে রন্দাঁবনে উপনীত 
ছইয়া ছিলেন । ই*ছাঁদের একজন বয়োরদ্ধ ও 

মংকুলীনঃ অপর জন যুবক এ+ং জাঁত্যহ- 
(েদীন। যুবকের সেবাঁষ তুই তইয়া বৃদ্ধ ব্রক্ষিণ 
গোবিন্দ দেবালাবে শোপাঁব বিপ্রহ্থের সম্মুখে 

ঠাঁজকে স্বীয় কন্য। দান করিতে প্রতিজ্ঞ! বদ্ধ 

৯*1ছিন্দেন। কিন্তু দেশে প্রত্যাগত স্ছইলে স্বজন 
পিগের প্রেরণায় ব্রার্ষণ প্রতিজ্ঞা পালনে 

' অমম্মত হইলেন এবহ কবে কি বলিয়াছেন, স্মরণ 

| 
| 

| 

ৰ 

৮ ৷ করিয়া! দিলেন । 
হইলেন এবং মথামময়ে কটকনগরে পুণ্য-: 

নাই বলিয়া যুবকের কথা উড়াঁইয়! দিস্নে। 

তাহাতে সেই যুবা রন্দাবনে যাইয়া গোপাল 

বিগ্রহকে প্রসন্ন করিয়! মঙ্পে আনিয়1 সর্জজন 

সমক্গে সাক্ষী দেওয়াইলে বৃন্ধ বিপ্র ভীহাকে 

কনা দাঁন করিলেন। তদবর্ধে দেবতার না 

সা্শী গোপাল হইল ও বিদ্যানগরে তাহার 

সেবা প্রতিষিত হইল! পরবত্তর্ণ সময়ে উত্কল 

রাঁজ পুরুযোত্তম দেব এ দেশ জয় করিয়া 

গোঁপালকে কটকে আয়া ষন্দর প্রতিষিত 

করিয়া দিলেন এবং রাঁজ সেবার বন্দোবস্ত 

তাহার মঠিয়ীকে গোপাল 

মুক্তা নক চাহিয়! লইয়া 

ছিলেন । এক্খণে সাঙ্গর 

স্বপ্নে বহুমুল্য 

। নাসাতে পরিয়া 

ূ গেপাল মন্দির কটক হইতে প্রত দিনমানের 

১ পথ ব্যবধান, পুরী যাইবার পথ ভবস্থ্ত। 
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বাছে, কেশরী বংশের স্রবিখ্যাত রাজা 

যযাতি কেশরী ৫০০ গ্রীষ্টান্দে এই মার্দির 

নির্শীণ আরম করেন; আর ৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে 

তাহার প্রগৌত্র রাজ ললাঁটেন্্ কেশরীর 

সময়ই ইহ সম্পূর্ণ হয়। ক্রম!গত 

বর ধরিয়। ধই বিশাল দ্রেবমন্দিবের 

নিশ্বাণ কারা চলিয়াছিল। ভূবনেশ্বরে বিন্দু 

সরোবর নামে পৃতসলিল।] এপ্রকাও দীঘিক। 

আছে। কথিত আছে, ভগবান মহেশ্বর 

সর্র্বতীর্থেব জল বিন্দু বিন্দু আনিয়। এই 
সরোবর ্তঙ্গন করিয়াছিলেন । 

গুপ্ত বারাণদী। ক্ষন্দ পুবাঁণে ভুবনেশ্বরের 
উৎপত্তি বিষযে লিখিত আছে যে, কাশী- 

রাজ নামে বারাণপীর রাদা কোন সমগে 

প্রীকৃষকে জয় করিবার ইচ্ছায় কঠোর 

তপন্তায় ' মঙ্কাদেবকে করিষ! 
তল্লন্ধ বরে শ্রীকুসে্র 

করিয়াছিলেন। 

হইলেন ও তাহার রাজধানী বাবাণসী& 

ভশ্মসাৎ হইয়া গেল । তথন কৃষ্ছেের শ্রদর্শন 

চক্র মহ বিক্রমে শিবের দিকে ধাবিত 

হইলে, মহাদেব ভয়ে ভীত হয়] শ্রীকুষ্জের 

শরণাপন্ন হইলেন ও অন্থতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা 

১৫) 

সনু 

বিকদ্ধে আঅন্দষ!। 

প্রার্থন। করিলেন এবং দ্বীয় বাঁসস্থ'ন বারা- 

ণসী নগরী ভন্মীভূত হওয়ায় বাস করিব'র 
জনা একটী শ্বতন্ব স্থান ভিক্ষা কবিলেন। 

কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ সদয় হইয়] শ্রীক্ষেত্রের 

উত্তরে একাত্রক নামক বনভূমি তাহার 

বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন । এই 
স্থবানই কালে ভুবনেশ্বর বলিয়া! বিখ্যাত 

হইল। এই আধখ্ায়িকার মূলে কি সতা 
আছে, জানি না,কিন্ত ইহা ষে শৈব ধরে 

উপর বৈষ্ণব ধর্খের বিজয় কালে রচিত, 

' কবিয়! 
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ভূবনেশ্বব : 

৮ পে পাপ পসপপেসপাপা শা ২টি সপ শট 
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কিন্ধ সমবে অ!পনি নিহত ' 

নব্যভারত | ( অষ্টম খণ্ড, তৃতীয় সংখা 
পপ পপর পা শপ ০ আত পপ” ০প ক শপ 

প্রসাদ শ্রীক্ষেতব্র মহা প্রসাদের ন্যায় জাতি 

নির্বিশেষে স্পর্শ € ভোজন করিতে পারে, 

কিন্ত অন্যত্র লইঈর1 যাইতে পারে না। 

শ্ীঠৈতন্য ভুবনেশ্বর দর্শনে মহান্ুধী 

হইলেন এব? বিন্দু সবোবরে অবগাহন 

শিবভাবে বিভোব হয় কতই 

নৃতা কীর্তন করিলেন । সঙ্গীগণ সঙ্গে 

গ্রত্যেক শিবমন্দির পরিক্রম কবিয়া মঙ্ছো-। 

ল।সে নাচিতে নাচিতে তিনি কোপিলেশবব 

শিবস্থানে উপনীত হঈলেন । ভুবনেশ্বরের 

পূর্ন দক্ষিণ কৌণে কিঞ্জিৎ নান এক 

মাইল বাবধানে কোপিলেশ্ববের মন্দিব অব- 

শ্িত। এ মন্দব ভূবনেশ্বরের নায় জমকাল 

ঘা হইলে ৪ একটি বিখ্যাই উর্থ। 

বৈদগবীয় গ্রন্থে কোপিলেখবকে কপোশ 

ছেশ্বব নামে জভিচ্িভ করা হঈযাছে। 

কেন এইকপ নামার কথিত হইল বলনে, 

গান যায ন।, কিন্ত উভম লাম মে এক 

তাহ!তে ন[ত | স্থান শির্দেশক) সন্দেহ 

কোপিলেশ্বর হঈতে গৌরচন্দ্ কমলপুরে 

ূ আসিয়। ভার্গবী নদীতে আ্ান কবিলেন। 
ৃ 
| 
ূ 
| 
ূ 
ূ 
| 
] 

মহাঁনদী হইতে কৈয়ানই নামে যে শাখা 

গ্রবাহিত হইধাছে, তাহাই আবার কিছু 

দুঘ আসিযা দয়। ও ভার্গবী লামে ধা 
। বিউক্ত হইয়াছে । চৈতনাচরি তায়ুতের মতে 

গেবের কে|পিলেশ্বরেব শিব দর্শনে অন্ুপ- 

পন্থিতি সময়ে কমলপুরে নিত্যাননা দণ্ড 

ভঙ্গ করিয়৷ ভগ্ধগুত্রয় ভার্গবীর জলে ভাসা- 

ইয়! দ্রিয়াছিলেন। কমলপুর হইতে জগ- 

নাঁথেব দেউলধ্বজ! দৃষ্টিগোচর হইয়। থাকে । 

শ্রীচৈতন্য ধ্বজা দর্শনে প্রেমে অস্থিব ও. 

বিহ্বল হইয়া পশ্চাছুদ্ধ ত অর্ধ শ্লোক আবৃত্তি 

করিতে করিতে পাগলের ন্যায় চলিতে 

তাহাতে সন্দেহ নাই। ভুবনেশ্বরের অন্ন লাগিলেন £- 



আঁষাট, ১২৯৭ |) 
লিপি 

প্রাপাদাগ্রেনিবসতি পুরঃস্তেরবক্তীরবিন্দে । 

মামালোক্য সন্মতবদনোবালগোপালমৃত্তিঃ ৷ 

অর্থ-_প্রাসার্দের অগ্রমূলে ভগবান 

বালগোপাল মুর্ঠিতে আমাকে দেখিয়। 

কতই হামিতেছেন ।” ৃ 

গেৌরের হৃদয় ভাবময় । মন্দির ধ্বজা 

চৈতন্াচরিত ৪ চৈতন্যধর্্ম | (৩৬শ) 

২৩ ২ শীাটিশীশি শাদা পিসিশী তি তাস 

“্লখিয়! কত ভাঁবতরঙ্গই তাহার প্রাণে 

উঠিতে লাগিল, কে বলিবে। এইরূপে 

বাহজ্ঞন শুন্য হইয়া! হাসিতে, কীদিতে, 

আছাড় খাইতে খাইতে তিনি চারিদগ্ডের 

পথ তিন প্রহরে অতিবাহিত করিয়া আঠ।র 

লালায় আনিয়। প্রকুতিস্থ হইলেন। চরিত- 

মুভের মতে, এই স্থানে আসিয়! নিত্যানন্দের : 

নিকট দণ্ড চাহিলেন। তাহ। তিনি ভাঙ্গিয়। 

ফেলিষাছেন শুনিয়া, পূর্বের বর্ণনান্গসারে 

নিত্যানন্নারদদির সহিত কলহ করিয়। তিণি 

তাহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া একাকী 

জগন্ন।থ দর্শনে অগ্রগামী হইয়াছিলেন। 

কিন্ধ চৈতন্য ভাগবতকাঁর বলেন যে, আঠ।র 

নালায় আসিয়া জ্রীচেতন্য বন্ধুদ্দিগকে বলি- 

লেন “প্ডিয় স্ুহুদগণ ! তোমরা আমকে 

নীলাচলে আনিয়। জগন্ননাথ দর্শন করাইয়। 

প্রকৃত বন্ধুর কাজ করিলে, এক্ষণে নিবেদন 

যে, আমি একাকী যাইয়া শ্রীমুর্তি দর্শন 
করিব, হয় তোমরা অগ্রগামী হও, না হয় 

আমাকে আগে যাইতে দাও, মুকুন্া 
বলিলেন, তুমি অগ্রগামী হও, আমর 
প্রাতঃকুত্য সারিয়া পশ্চাত্বত্তী হইব । 
তাহ! শুনিয়। চৈতনা গোঁপাই মহান্নে 
একাকী অগ্রবর্তী হইলেন এবং অচিরে 
জগন্নাথ মনরে আসিয়। জগমোহনে দীড়া- 
ইয়। নীলাচলনাথকে দেখিতে লাগিলেন । 
দেখিতে দেখিতে তাহার প্রাণে 
কতই প্রেম, কতই ভাব, কতই উচ্ছ।স 

হইতে লাগিল, তাহ। বর্ণনা! করা অসাধ্য। 
সেই সময়ে উত্কল 

১৫ 

সার্বভৌম ভট্টাচার্য জগন্নাথ দর্শন 
করিতেছিলেন। প্রথমে তিনি নবাগত 

সন্্যাপীর দিকে বড় একটা লক্ষা করেন 

নাই। দর্শন করিতে করিতে গৌরের 
ভাঁথ সিন্ধু উথলিয়। উঠিল, তিনি আন্ম- 
সংযম করিতে পারিলেন্ না। প্রেমা- 

বেগের সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথ বিগ্রহকে কোলে 

কারবার জন্য তাঁহার মনে হর্দমনীয় 

' ইচ্ছার উদ্রেক হইল; আর তিনি মন্দি- 

সপ শীষ শিপ শাল টি পিপি শট পি শিট তি শশি্পাশশাশী | পি 

বের মধ্যে যাইতে *উদ্যত হইয়া এক 

উল্লশ্ষ প্রদান করিলেন। পরিহারিগণ 

ছড়ি হাতে তাহাকে মারিবার জন্য'চারি 

দিক হইতে ছুটিয়া আসিল। [তিনি 

মুচ্ছিত হইয়া মনির প্রাঙ্গণে পড়িয়! 

গেলেন। সার্ধভৌম ভট্টাচার্ধ্য ইহ। 

দেখিয়! উহার রক্ষ!র জন্য সমখগত হইয়া 

হা হা করিয়। পড়িলেন। ভট্টাচার্ধ্যকে 

দেখিয়। পরিহারিগণ প্রহারে ক্ষান্ত হঈল। 

সার্দভৌম অপরূপ মূরতি সন্নাসী দেখিয়া, 
তাহার যৌবনের সৌনর্ধ্য ও ভাবের গ্রগা- 

 ঢুত। দেখিয়া মনে মনে বিচার করিলেন 

রর 

শীট টি াাীশাািাাশিশীশ্ীশীটিি ১ ৮ উহশুহ এল 

রাজনভাপিত: 

যে, ইনি কোন মহাপুরুষ হইবেন। তখন 

তিশি নান। প্রকারে আগন্তকের চৈতন্য 

সম্পা্দনার্থে যত্ব করিলেন এবং কিছুতেই 

কৃতকার্য হইতে না পারিয়া ও ভে'গের 

সময় উপস্থিত দেখিয়া, তিনি পরিহারিদিগের 
দ্বার মুচ্ছিত গৌরচন্দ্রকে হাতাহাতি 
করিয়া! বহাইয়। শ্বভবনে আনাইলেন এবং 
এক নিভৃত কক্ষে শয়ন করাইয়] রাখিলেন। 
গৌরের মুচ্ছ্গার ভাব গতিক দেখিয়। ভট্টা- 
চারধ্য একটু উদ্বিগ্ন হইয়! পড়িলেন; কিন্তু 
যখন নাসিকার নিকট তুলা ধরিয়! দেখি- 
লেন যে, তুল। ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে, 
তখন ভয়ের কারণ নাই জ্ানিয়। নিশ্চিন্ত 
হইলেন। 

শ্রীজগ'পস্থর গুপ্ত । 



ব্রহ্মাজ্ঞান ও পৌন্তলিকতা । 
(২) 

আমর! বলিয়াছি যে, জ্ঞনের দিক 

হইতে দেখিলে, স্মাকার ও নিরাকারে বড় 

একট| বিবাদ বিসম্বাদ থাকে না; কেন 

না, ভ্তানের একপী'ঠ যেমন সাকার, অন্য 

পীঠ তেমনি নিরাকার । যেজ্ঞানের এই 

জইটী পীঠ নাঈ, সে জ্ঞান জ্ঞানই নয় । 

সাকার বচ্জিত জ্ঞান, অথব! নিরাকারের 

সংশ্র রহিত জ্ঞান, সম্ভব 

ভজেতরয়। 

হইলেও তাা 

সাকার ও নিরাকারেব মধো 

এই রকম ভাবে যর্দি সখাত! স্থাপন করা 

যার, তাহা হইলে ব্রন্মজ্ঞান ও পৌন্ুলিক- 

তার মধ্যে যে চিরশত্রত। আছে বলিয়া 

বোধ হয়ঃ তাহ! ঘুচাইবার পক্ষে আমাদিগের 
কতটুকু ন্ুবিধ। হইয়া! উঠে, তাহা দেখ। 

যাউক। 

দেখিতে 

বিবেচন। হয় না। আমবা যে জ্ঞানের 

কথ! লইয়। এক্ষণে নড়াচাড়া করিতেছি, 

তাহার গোটাটাই ত বিষয় ব্যাপারে লিপ্ত। 

এমন বৈময়িক পরিবর্তনশীল জ্ঞানের সহিত | 

পারমার্থি* নিত জ্ঞ'নের তূলণা কোথায়? 

বুঝিলাম যে, আমারিগের জ্ঞানের এক 

গীঠ সাকার, অন্যপ'ঠ নিবাককাব এক 

গীঠে ভাব, অপর পাঠে অন্ভাব। কিন্ত 
তাহাতে আর বেশী ফলকি হইল? এই- 

রকম জ্ঞ/নকে ব্রক্মক্ান কে বলিবে? তা' 

যদি হয়, তাহ! হইলে সকল জ্ঞানকেই ত 

ব্রদ্ষজ্ঞান বলিতে হয়। যদি বল বৈষয়িক 

জ্ঞানের তলাতেই কি অনপীম ভব নাই? 

আছে, কিন্ত তথাপি এব অশীম ভাব, 

গেলে বড় একট। স্ুুবিধ! | 

পরমার্থিক জানের বিষয় নছে ও হইতে 

পারে ন।। কেন--ভীাহ! বলিতেছি। 

অসীম ও সপীম, সাকার ও নিরাকার 

আদি করিযা ভাবাভাব ভেদে জ্ঞানের “তব 

দুইটা অংশ পাওয়। যায়, তাঙ্কার এক অংশ 

ছটিয| ফেলিলে, জ্ঞান স্বয়ং তজ্ঞেয়তে 

পরিণত হয়, কিছু নাই অথচ জ্ঞান স্বয়ং 

শুনো ভালিতেছে, এমন নির্কষয়ী নির” 

পেক্ষ জ্ঞানই যদ্ি পাবমার্থিক গ্কানের সার 

৷ অর্থ হয়, তাহ! হইলে পারমার্থিক জ্ঞান 

থাক! না খাকা এক প্রকার সমান কথা 

হইয়া ঈঙায়। অতথব খাহারা এইবপ 

৷ কহেন যে, ধ্ষয়িক জ্ঞানের ভিতর হইতে 

। সাকাব মাাবিশিই যাবদীষ পদার্থ বাদ 

| দিতে দিতে, সাকার সম্পূর্ণদপে নিঃশেষ 

হয়! আপিলে, তবে ছাকা খাটি ত্রন্মজ্ঞান 

পাওয়াঁষ]য়, তাহাদিগেব মন্তে ত্রহ্মজ্ঞানের 

দ্বার! সম্পূর্ণ একটা স্বতন্ত্র ব্যাপার তাহা 

আমাদিগেব জ্ঞানের সম্পূর্ণ অগমা । জ্ঞান 

বলিতে আমবা যাহ| বুঝি, তাহার ভিতর 

উপরোক্ত দুইটি ভাব থাঁকিবেই থ|কিবে। 

অতএব কি বৈষয়িক জ্ঞান, আর কি পার- 

মার্থিক ভ্তান, কোন জ্ঞানই জ্ঞানের মূল 

ন্রূপকে এড়াইয়। যাইতে পারে না। তবে 

উত্ত দ্বিবিধ জ্ঞানের মধ্যে বিভিন্নতা এই 

ষে, বৈষয়িক জ্ঞানে যে অসীম ভাব পাওয়! 

যায়, তাহা অভাবাস্মক ; সে অসীম ছায়ার 

ন্যায় সশীমের অনুবত্তী ; এই জ্ঞানে সপীম 

ও সাকারই জাগ্রত, অলীম ও নিরাকার 

| ঘোর গিদ্রিত। পারম।িক জ্ঞানে ঠিক 

ূ 
ৃ 
ূ 

উ 
র 



আধাঁঢ়। ১২৯৭ |) 

তাহার বিপরীত লক্ষণই প্রক!শ পায়। এই | দৃষ্টান্ত স্থল। 

ব্রহ্মজ্ঞান ও পৌন্তলিকতা। (২য়) 
পম পাস পট পপ শি পা সপ পপ পপ পপি পিসি পপর ০১৮ ০ সার 

খানে সদীম বা সাকার, ছায়ার ন্যয়: 

কলের পুঙলিকার ন্যায়, অসীম নির।- 

কার ভাবের অনুসরণ করে। 

জ্ঞানের নায় পারমাধিক জ্ঞানে অপীম ভাব 

নাস্তির সহিত, অভাব ব! অন্ধকারের সহিত, 

তৃলনীয় নহে । এখানে অসীম ও নিরাকার 

ভাবই একমাত্র আলোক শ্বাপ বলিষ। 

বৈষয়িক 

অনুভূত হয়। 

। 

»৫শ 
১২৯ 

অতএব আশ্রয় ও লক্ষ 

ভেদে জ্ঞানের উক্ত দ্বিবিধ অংশের সতাতা 
' মান ভাবে সকল সময় বোধ হয় না। 

হাহা আর ঘটে না। 

পারমার্ঁিক জ্ঞান সন্বন্ধে আমাদিগের 

মাব একটু বলিবাব আছে | বৈষায়ক 

জ্ঞ।ন বাহ্য বিষয়ের অন্বেষণে প্রবৃত্ত থাকিয়া 

বঙিশ্মিথী হইয়া পড়ে, পারগার্থিক জ্ঞানে 

আমি স্বয়ং ইনার 

 আলোটা বিষয় বিধায়, সহঙ্গেই ইহা আস্ত- 

একই জ্ঞানে এমন বিপরীত ও বিনোপ্পী | 

লক্ষণাপন্ন প্রকার 

আমর। বলি আশ্রয় ভেদে ও 

আশ্রয় ও লক্ষ্য ভেদে বলিবার্র মনে এই 

যে, আশ্রয়ীভূত বিষয় গতিশীল হইলেও 

নিশ্চল বলিয়! বোধ হয়; অ!র তত্কালে 

নিশ্চল পদার্থ সমূহে লক্ষা স্থির করিলে, 
তাহার নিশ্চল হইলেও. আমাদিগের নিকট 

সচল বলিয়। বোধ হয। 

জগতে অবস্থিত হইবা, 

বিষয়াদিকে আশ্রয় করিয়।, 

ভেদ জন্মায় কিসে? 

লক্ষা ভেদে | 

মুখী হইয়া উঠে । বৈময়িক ভ্তান যেমন 

একদিকে, বাহ্যঙজগতের মল তন্ন তন্ন করিয়। 

|জিয়। দেখিতে চায়; পারমার্থিক জ্ঞান ও 

ঠিক “নই প্রকার অপর দিক হইতে, তীস্ত- 

এগচতব বাসাদ। কথায়-_আপনার নিজের 

গোডা কোথায়_তাহা আবিষ্কার করিয়া 

' ফেলিতে সচেই হয়। কিন্ত বুথ চেষ্ী।; 

যখন আমরা জড়, 

অর্থাৎ এন্দিয়িক : 
| 

জ্ঞবানালোচনা: 

করিতে যাই, তখন তাহাবাই জ্ঞানের গাল, 

বিষয় হইয়! উঠে; সুতরাং তাহার তুলনায়, 

নিরাকারের ভাব নিতান্তই অস্থির ক্ষণভঙ্কৃব 

ছুর্ববেধ্য শ্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হয় ;--হইবারই 

কথ! । এমন আশ্রয় যদি বদলাইয়। যায়, 

অআপনাতে যদি আপন পাতিয়। বস যায়, 

তাকান যায়, তাহ! হইলে বোধ হইতে 

থাকে যে, 'আমিত্ব' বাহ, তাহার আর নড়- 

চড় নাই$ ঞ্ব নক্ষত্রের মত চিরস্থির ; আর 

এই যে সীম ও সাকার জগত--ইহা অনিত্য 

ও পরিবর্তনশীল, এই আছে এই নাই; 

উভয় দ্বিকেই সেই মূল অজ্ঞেয়। সে একট! 

এমন জাধগ।, যে সেখানে ডগ! গোড়া 

কিছুই পাওয়া যায় না; সুতরাং সে সম্বন্ধে 

কোন কথ। বলিবার অধিকার পাওয়াই 

ভমার্দিগের পক্ষে অসম্ভব । 

আনল কথা--জগতে ও আম!তে এমনি 

একট। বাধাবাধি আছে যে, সে বাধন 

' ঠিড়িলে দুইটাই অকুল অন্ধকারে ডূবিয়। 

সুতরাং ইহা অভাব অবিদ]। মায়।র একম|ত 

যায় শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধময় জগতে 

জড় জগত হইতে আসন ওটাইয়া৷ লইয়া! বদি শন্ম্পর্শাদি বোধসমূহের কোন বে!ধ ন 
' থক] উচিত, 

আর সেখান হইতে জড় জগতের দিকে বাত? আর জগত যদিবাক্ত না হইত, ত 

কেংখাত্র থাফিত আম? 

তাহ! হইলে কে বলিত, এ জগত 

শাগেব জ্ঞান? জগত 

আবাক্ত হইলেই জ্ঞান স্ুষুগ্ত হয়। আর 

জ্ঞান স্ুধুপ্ত হইলেই জগতে প্রলয় উপস্থিত 

হয়। অব্যক্তের মানে ইন্দ্রয়।তাত অগ্ডেঃয় : 

আর ব্যক্তের মানে ইন্দ্রিধীন--জ্ঞেয়। 

এখন যদ্দি বিচার করিয়া দেখ খায় ০ষজগত' 

ই/ন্দয় প্রভব, না ইন্সিয়ই জগত গ্রভব) রূপ. 
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কোথায়-__আমার চক্ষুব শ্সান্তু গোলকের 

ভিতর, না এই দৃশ্য পদার্থের ভিতর; তাহা 

হইল বলিতে হয় যে, যিনি বলেন রূপ 

আমার চক্ষুর ভিতর; আর যিনি কহেন 

তাহা নহে, রূপ এই দৃশামান পদার্থের মধো, 

তাহাদের উভয়েরই উত্তর ঠিক । রী! 

দর্শন ও দৃশ্যের মধো ও জ্ঞাত ভ্ঞান ও | 

জ্রেয়েব মধ্যে এমন একট| অপরিহার্য সন্বদ্ধ 

আছে যে, একটির উদয় হইলে অপরগুলে 

যুগপৎ আপন! হইতেই আলিয়। উদয় হয। 
অতএব আমি যেমন জগতের ছচে 

ঢাল!" “কিছু, জগতও তেমনি আমার ছাচে 

ঢাল 'কিছু'। আমি যেমন জগতের নিকট 

স্বরূপ লাভ করি, জগত৪ তেমনি আমার 

নিকট হইতে তাহার শ্বরূপ লাভ করে। 

ফলতঃ জগ্থত যদি না থাকিত, এ পাঞ্চ- 

ভৌতিক দেহ যর্দ না 
হইলে আমার দশা কি হইত? যে দশ! 

হইত, তাহা কি আমার ভাবিয়। ঠিক করি- 
বার কোন উপায় আছে? চারিদিক হইতে 

৮৩০১৬ | ( অষ্টম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা 
জগ পি পি 

1 আমারই ত মনের ক্রিয়া । স্থান কাল য 

না থাকিত, রূপ রস গন্ধ আদি যদি 

থাকিত, তাহ হইলে এই জগত কোথ 

থাকিত? এক অর্থে জগত মানে কি--. 

৷ ইন্দ্রিয়ের বিকার ৷ এই সকল ইন্জ্রিয় গোড়ায় 

যদি ন! থাকে, তাহ! হইলে, জগতের উপর 

| যে একট] ঘোর অদ্ধকার যবনিক! আসিয়া 

পড়ে, তাহা সরাইবার আর কোন উপায় 

থকে নশা। অতএব জগতে ও আমাতে 

| যে বাধ্য বাধকতারূপ সম্বন্ধ আছে, তাহ! 

' বজায় রাখিয়া, 

প1ইতম, তাহা, 

পাঞ্চভৌতিক অনুভব প্রবাহে, চিন্তা গ্রবাহ্থ : 

উত্থিত হইয়া, আমাকে চেতন] দিয়াছে ও 

দিতেছে; আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে ও 

র|খিতেছে, এই আোত যদি বন্ধ হয়, তাহ। 

হইলে আমার জায়গায় আমার পরিবর্তে, 

কার্য্যহীন শক্তিবৎ্, জন্মান্ধের দর্শন শক্তিবৎ্, 

অজ্ঞান ও অচেতনবৎ যাহা একটি থকে, 

তাহাকে অজ্ঞের অনন্গভাব্য “কিছু” ছাড়া, , 
আমাদিগের আর কিছুই বলিবার অধিকার ৷ 

থাকে না। আর অন্যদিকে আমি নিজে 

যদি, না থাকিতাম, তাহা! হইলে এই জগ- 

তকে জন্ভব করিত কে? শব্ধ স্পর্শ রূপ 

রস গন্ধ- ইহার। কি? আমারই ত ইন্ড্রি- 

র়ের খেলা । স্থান কাল--ইহারাই বাকি? 

লি পা পিসি স্পীশি শশশীশীশী শশী শি 

কদাপি বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। 

অতএব সেই পারমার্থিক জ্ঞানই ঠিক, 

যাহা! সাকার হইতে নিরাকারকে, অথবা 

নিরাকার হইতে সাকারকে, টানিয়। বাহির 

করিবার চে করিয়া সাকারকে 

জগতকে জীবন্ত রাখিয়! 

গাপন!র মূলের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। 

এই স্থলে একটি মঙ্গা আপত্তি উঠিতে 

গারে এই যে, আন্মঘুলই যর্দি পারমার্থিক 

জনের আলোচ্য হয়, আর সেই আত্ম- 

মূলকেই যদি প্রকৃহ অসীমভন্ব বলিয়। ধর। 

যায়, তাহ! হইলেই বা তত অজ্ঞেয়ত্ব 

খণ্ডন হয় কই? সাকার ও নিরাকার যে 

আকারে খগুত। প্রাপ্ত হইলেজ্ঞানের জ্ঞানত্ব 

সংসাধিত হয, মুলে উক্ত দ্বিবিধ ভাবের 

তদ[কারত্ব কদাচ প্রষুগ্্য হইতে পারে না; 

লা 

, স্ৃতরাং মুল অজ্জেয় হইয়। পড়ে । সাকার 

রি 

তভের্দে ও সাকারের তারতম্য জ্ঞানের 

বহুবিধ রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। স্কুল 

সাকারবেষ্টিত জ্ঞানে স্থক্ম জ্ঞান উপলব্ধি 

হয় না; গভীর নিপ্রায় যে সম্বপ্র দেখা. 

যায়, জাগিয়! উঠিলে তাহা! মনে থাঁকে 

গর্ভাবস্থায় যখন ছিলাম, তখন এই 

জ্ঞান কি আকারে ছিল, সাকার পনার্থে 
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ঠাস পাপা ক ও 

গঠিত কে।ন্ কোন্ অলঙ্কার তাহার অঙ্গে 

শোভা পাইত, সবই ভুলিয়। গিয়াছি, 

কিছুই মনে নাই। এতটুকু আগেকার, 

জ্ঞান, ধদ্দি এখনকার জ্ঞানে উপলব্ধি না' 

হয়, তাহা! হইলে মুল জ্ঞানের গে 

প্রূপ ছিল, তাহা! অনুভব হুইবে কিরূপে? 

আমাদিগের জ্ঞানের বর্তমান রূপ পঞ্ে- 

কিয় দ্বারা অন্কিত; শ্তরাং তাহা সওয়ায় 

কিন্তু 

থাকে, 

আমরা এক্ষণে করিতে অক্ষম; 

এমন যদি জীব কোন জগতে 

যাহাব শতাধিক ইন্দ্িষ, তাহা হইলে -সঈ 

জীব সেই শতাধিক ইঞন্দ্রিয দ্বারা, শতা- 

ধিক দিক হইতে, সে জ্ঞান পাষ: 

আমরা কি তাহার কোন কল্পনা কৰবিতে 

পারি? 

দিগের যে জ্ঞানেন্দ্রিয পাঁচটি বই নয়, 

জ্ঞনের ওঁৎকর্ষক্রমে অথব। কোন অজ্ঞাত 

কারণে, যদি ইহার সংখা? বুদ্ধি য়, দলে 

পু হয়, তাহ! হইলে আমাদিগের কালিকার 

জ্ঞান আজিকার জ্ঞানের সম্পূর্ণ অগমা 
হইয়া পড়ে। 

গোড়া যদি জামার নিকটে অজ্ঞেয়ঈ 

রহিয়! গেল, তবে আর হইল কি? সকল 

দিকেইত সমান অন্ধকার, সমান গোলযোগ । 

কেবল যুক্তির চবণে রাশি রাশি ফুলচন্দন 

ডালি দিলে কি হইবে, ওদিকে যে আকা- 

জ্ষার মুখে স্তপাকার ছাইভক্ম পড়িতেছে। 

আকাজ্ষ। যে চায়, আয়ও করি, তাহার 

কি হয়? 

এবন্বিধ আপত্তিতে আমাদ্িগের বক্তব্য 

এই যে, আত্মমূলকে যদি অসীমতত্ব বা 

ব্রন্মরূপে নির্দেশ করা যার, তাহা হইলে 

ইহাকে অপর দিকের মত সমান অন্ধকার বল। 

যাহ জজ্জেয় 

বলিয়। বোধ হয়। 

এমন যদ হয় যে, আজ আমা- 

অতএব আসার আপনার, 

৷ যাইতে পারে না। আত্মমূলও অজ্েঞয় 

| বটে, কিন্তু এই অজ্ঞেয়ত্বে কিছু বিশেষত্ব 

আছে। সে বিশেষত এই--অজ্ঞেয় শব্ের 

তঈ প্রকার অর্থ হইতে পাবে; এক অর্থে 

অন্তেয় ও অজ্ঞান সমতৃলা, যাহ কোন 

উপায়ে, কোন আকারে» কোন ব্বস্তায় 

কোন কালে জ্ঞানগম্য হয নাই ও হইভে 

। পাবে নাও হবে না, এক অর্থে অজ্ের 

অপর একটি এন্জয়িক জ্ঞানেব-কল্পন1৪ বলিতে তাই বুঝায়; জ্ঞান নহে বলিয়া 
হয়, তাহা আর কদাচ ভ্রেয় 

হইতে পারে না। এবাম্বধ অন্দেয় তত্র 

আলোচনায় কিছু ফল নাঈ, কিন্তু 

অঙ্জেয় শব্দেব আব এক প্রকার তুর্থ আছে, 

এক কথা 

এমন কালী) আছে, যা 

তাহাতে আঅজ্ঞেষ ও অজ্ঞাত, 

দিমন। লিখিলে কাগজের উপর কোন দাগ 

লক্ষিত হয় না, কাগজ খানি যেমন সাদা 

তেমনি থাকিয়। মায় কিন্তু সেই কাগজ 

খানি অগ্নির উন্তাপে ধরিলে, অথবা 

তাহার উপর এক পৌছ অন্য কোন 

ব্িনিস মাখাইলে, রাসায়নিক প্রকরণ 

বিশেষে, তাহাতে সুস্পষ্ট লেখা সমস্ত কুটিয়া 

উঠে। কাগজ খানি যতক্ষণ না আগুনে 

ধরা হইয়াছিল, অথব1 তাহাতে অপর 

। “কান জিনিস মাথান না হইয়াছিল, ততক্ষণ 

কে জানিত যে, এমন সাদা কাগজের 

৷ অঙ্কে» এতগুলি অক্ষর লুকাইয়া আছে। 

। অতএব গোড়ায় যাহা! অজ্ঞ থাকে, 
৷ তাহা কোন না| কোন একটি আকার 

৷ লক্টয়া পরে ব্যক্ত হইলে হইতে পারে, 

| ইহাই হুল অজ্ঞেয় শক্ষের সার এক 
| প্রকার অর্থ । এবম্বিধ অঠে অজ্ঞেযতত্ের 
আলোচন। নিক্ষল নহে । কশ্গিন্কালে 

কখন, কোন আকারে, ৩19, কিনা 



১৬০ মব্যভারত | ( অষ্টম খও্ড-তৃতীয় সংখ্য! | 

'সেই আন্মমূলের বা অপামতত্বের, কেন 

প্রকার অভিবাক্ত ঘটিবে ন'- তাহা ত আর 

নহে; লুপ্ত অদৃশা অক্ষর ফুটয়। উঠিতে 
পঃবে; অজয় জাবার কোন আকাবে 

জ্তেয় হইতে পারে; যুক্তি গ আকাজ্কার 

সমন্বব ঘটিতে পারে। ভা? ঘাদ সম্ভব 

হয়, তাহা হইলে আন্মমূলকে জ্ঞানোনুখী 
অঞ্জেয় বলিতে হানি কি? ভ:ল, জ্ঞানে 

ইহার পরিণতি ও বিকাশ সম্ভবপর কি না, 

তাহ! দেখা যাউক। 

কার্যের কারণরূপে শক্তির অন্ভিত 

কল্পন1। কার্ষোর প্রকাশ ন। ঘটিলে, শক্তির 

জন্মিত্ব-কল্পন। অসম্ভব হইয়া! উঠে । কাধ্যা- 

ভাবে শক্তি চিবকাল ধরিয়! অজ্জেয় মাত্রায় 

পড়িয়া থাকে । বীজ হইতে যদি অঙ্কুর 

না ভঠিত, তাহ] হইলে বীজের বুক্ষোৎ- 
পার্দিক শক্তির কথা লইয়! কেহ নাড়া 

চাঁড়। করিত না। অতথব জ্ছেয় শক্তির 

মানে কিনা কার্য, আর অঙ্ছেয় কারের 

নান কি, না শক্তি । বৃক্ষ বীজ!কারে পরি- 

ণত হইলে পর তাহাব নাশ হয়; 

সেইরূপ কার্দ্য কারণে পরিণত হইলেই 

তাহ] লয় হইয়! থাকে । বীজে বৃক্ষ অজ্ছেয়॥ 

অথচ আহাতে বৃক্ষ জাছে ন্'কাঁর করিতে 

হইবে, কারণ তাহ। নাহইলে বৃক্ষ হয় 

কোথা হইতে? এ যে বালুকাকথাবৎ, 
অশ্বখবীজ, উহ্হাতে গোট। বৃক্ষটি অতি 

স্ৃপ্প ভাবেন্তরে স্তরে বিন্যস্ত আছে কি না, 

বলিতে পারি না, কিন্তু উচ্হার ভিতরে সমুদয় 

বুক্ষের এমন একট। ঘনীভূত নির্যাস আছে, 

যাহা সময় পাইলে, মাটী জল ছায়া ও 

আতপ পাইলে, সময়ে ক্রমে ক্রমে একটি 

নুতন প্রকাণ্ড বুক্ষে পরিণত হইবে । এ 

০ পস্পেসপেপশাসি সা 

পপ শ্পপস শিস শাীস শা পতি শিস 

২ শা ীশীশী্টাাীশী শা তি শিশির ১ শাশাাশীটাটি ৮ শী শশী শী শকাীীশীপী শতশত পাটা োশািশীীশীশী রী টিটি টি শি শশী শা িীিিীশীশা 

] 
) 

॥ 

। পারে। 

রি 

শক্তির গুঢ ভাব অবস্থিতি কল্পনা করিয়! 
লয় হয়, যাহার বিকাশ ও পূর্ণত। প্রাপ্তিৰ 

ফল কি-না বৃক্ষ। অভিব্যক্তিবাদির] 

কঙ্ছেন, এইবঝপে জগত ও তদজরগ্গত সমস্ত 

পদার্থ অবান্ত হইতে ক্রমশঃ ব্যক্ত হইতেছে; 
শক্তি ক্রমশঃ কার্যে পরিণত হইতেছে; 

গোডায় যাহা অদৃশ্য ও লুপ্ত ছিল, ক্রমে 

পরদায় পরদাগ় তাহা ফুটির়। উঠিতেছে। 

বার বর আলোক ও অন্ধক।র, স্মুপ্তি ও 

জ!গরণ, স্থষ্টি ও প্রলয়ের ভিতর হইতে, 

মূল পদার্থের অধিক হইতে অধিকতর শক্তি 

প্রকাশ হইতে থাকে । যত অধিক আব, 

তঁন তত অধিক শক্তিপ্রকাশ--ইহাই হইল 

অভিব্যক্তি । 

বৃক্ষের মধ্যে যে জীবনী শক্তি আছে, 

তা'হই হইল বৃক্ষের ধন্ম ও স্বভাব । দেই 

ধন্ম বা স্বভাব হইতে যদি বুক্ষ এক মুহুর্তের 

শিমিস্তও শিচ্যুত হয়, তাহা হইলে বৃক্ষের 
অন্তিতব থাকে না ও থাকিতে পারে না। 

উত্তিদ জগতের ধন্ম এক, জীব জগতের 

ধন্ম আর । আবাঁব উত্তিদই বল, আর 
জীবই বল, এতছুভয় জগতের অন্তর্গত 

প্রতোক উত্ভিদের, প্রতোক জীবের, ধর্ম বা 

লভাব শৃতস্ত্র। যাহা একের পক্ষে অধৃত, 

কিন্তু 

। জনোবর পক্ষে তাহা বিষ হইলেও হইতে 

শ'ছের ফসল গ্রীষ্মে জন্মায় না। 

পাহাড় জাত লতাগুল্স সমতল উর্বরক্ষেত্রে 

অনেক খুঁজিলেও পাওয়া যায় ন। জীব 

জগতের সঙ্বন্ধেও তাই। মানুষের সন্বন্ধেঞ 

এই নিয়মের ব্যত্যয় নাই । যে আশ্চর্য 

সম্বন্ধে এই বাহির, আর এই অন্তর, উভয়ে" 

সম্ব হই রহিয়াছে, তাহার সঠিক নিরূপণ 

অতীব স্কঠিন। বাহিরের ন'নাবিধ 
ঘনীভূত নির্যাস পদাথে এমন একটি জীবনী : ঘটনার নান] রকম সর্খমশ্রণে, অত্বরে 



আচ, ১২৯১৭ |) 

নিক ঘাত আরতি উঠে, তাহা প্রায় ঠিক 

গণিয়! বল যায় না। মানুষের বেলাতেও 

দেখ। ধায় যে, ছুষ্টজন লোঁক যদি ঠিক 

গকই রকম ঘটন1 চক্ষে পতিত হয়, তথাপি 

ডাঁহাদ্ের পরঞ্পরের মনের গড়ি বিধি সমান 

ফবাসী বিপ্লধে অনেকেই 

কিন্তু নেপোলিয়ন 

ধার হয় ন1। 

ঘাগ দান করিয়াছিল, 

চঈতে পারিয়াছিল কয়জন ? 

ঘধো যে বীজ নিহিত থাকে. অন্গুকুল অবস্থা 

চক্রে না পড়িলে তাহা হইতে ফলেব 

প্রতাশ। কর। যুক্তিপিদ্ধ নে । যে ঘটন। 

১ক্রেব ভিতর পড়িয়া নেপোলিয়নের শ্ভা- 

'বর বিকাশ ঘটিয়াছিল. অপর সকলের 

পক্ষে যে হাহ ঘটিতেই হইবে, এমন ধরা 

টাধা কিছু নাই । অতএব কার্ধোর বৈচিত্র্য 

র্শনে শক্তির বৈচিত্র্য, অব্য মানিয়া 

শইতে হয়। এমন হইতে পাবে যে, মূলে 

কল শক্তিই এক সাধারণ মুল শক্তির 

প্রকার ভেদ মাত । যদি এমন এক পর্বব- 

ধারণ মূল শক্তি থাকে, তবে তাহা আমা- 

দ্িগের উপলব্ধি করিবার কেন উপায় 
নাই । আমাদিগের ম্বীয় অন্তঃকরণ মধ্যে 

সেই শক্তির যেরূপ বিকাশ ঘটে, আমরা 

তন্দারা জগতের সকল পদার্থকে রঞ্জিত 

করিয়া লই। কোন একজন বিখ্যাত গ্রস্থ- 

কার লিখিয়৷ গিয়াছেন যে, কোঁন বন্য 
মহিষের যদি ঈশ্বর বোধ থাকে, তাহা হইলে 
সে তাহার আপনার ঈশ্বরকে এক প্রকাও 

বন্য মহিষের মত বলিয়] বুঝিয়! লইবে। 

ব্যক্তিগত বিকাশের সহিত, তৎ্সমশ্রেশীস্থ 

অপরাপর লোকের বিকাশের অনেকট। 

সামঞ্জস্য থাকিলে থাকিতে পারে; কিন্তু 

ত1 বলিয়া তাহার সন্িত, কীটাণু হুইতে 

অতঠকরণ 

] 

যাবদীয় জীবের বিকাশের তুলনা ও সম্মিলন | ভ 
১ 

অব্ষজ্ঞান ও পৌতলিকতা | ( ২য়) 

স্পা াাশীশাশীশীাশী্পি ০ পাস হিল 

স্পপপালপাশসপ 

উট উিিউটিিউিটিউিউিউিউডিি রিবা রার 

করিতে খাওয়া) জনেকটা দি তির 

সস 

বেধ হয়। 

ধীক্জ মিহিত ম্ভাব বা আদর 

শত্তির বশবর্ভী হইয়া! বুক্ষের ঘেমন স্ছুন্দর 

অভিব্যক্তি ঘটে, দ্ীবের সম্বদ্বেও সেই 

নিয়ম বুঝিতে হইবে । উর্ণনাঁভকে কেন 

শিখাইতে আসে না, অথচ সে আপন *ইতে 

এমন শ্লন্র, এমন আশ্চর্য জাল প্রস্তুত 

কবে যে, মানুষের সকল কাকুকার্ধ্য তাহার 

কাছে ছার মানিয়! যায় । এক প্রকার বক্ষ 

সাঁছে, কীট পতঙ্গের শরীরের রসে তাহার 

শবীর পুষ্ট হয়। কেমন আশ্চর্য্য উপায়ে 

কীট পতঙ্গ ধরিয়া তাহাতের রস শেৌষণ 

করে। বৃক্ষকে কিছু কেহ এ বিষয় শিখাইতে 

আসেনাই। এ সমঝ্তটই সেই আদর্শ শক্তির 

কিযা; সকণি সেই অব্যক্ত শক্তিয় অভি- 

বাক্তি। আপন আদর্শ বা শ্বভাবকে ফেস 

অতিভ্তম করিতে পারে না । যন্ত্রের ন্যায়, 

পুত্তলকার ন্যায়, ছায় বাজীর ছায়ার ন্যায় 

সকলেই এই মূল আদর্শ শক্তির অধীনে 

থাকিয়া, সংসার রঙ্গ-ক্ষেত্রে অভিনয় করিয়! 

চলিয়। যায় ;$ অথচ কেহ অধীনত! শৃঙ্খলের 

দুঃসচছ যন্ত্রণা ভার তিলমাত্রও অঙ্ছভব 

করিতে সমর্থ হয় না। তাহার মানে এই 

ধে,আদর্শ শক্তির অধীন হওয়াও যাহা,ম্বা খন 

হওয়াও তাই। "শব বলিতে শ্বভাব ও 

আদর্শ ই বুঝাইয়। থাকে । 
এই খানে পারমার্থিক জ্ঞানের আর 

একটি সোপানে আমর! উঠিলাম । বৈষয়িক 

জ্ঞানে সাকার ও নিরাকার বোধ, ভাবাভাব 

বোধের ন্যায়, বৈপরীত্য হিসাবে প্রকাশ 

পায়। পরস্পর বড়ই বিরোধী লক্ষণাপর, 

অথচ একত্রে না থাকিণে জ্ঞানের ঘর 

কয় যায়; কাজেই ক ₹€ে, বলহগি্থ 
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, ঘষ্পতির মত একত্রে এক রকম করিয়া, 

মিলিয়। মিশিয়।, ঘরকল্ন! করে । পারমার্থিক 

জ্ঞানে এমন কলহের কোলাহল শুন] যায় 

খা; পরম প্রীতি রূপ ভিত্তির উপর ভাহা- 

দিগকে মিলিয়া থাকিতে দেখ! যায়। 

'আত্মমূলকে শকিগ্রূপে কল্পন! করিতে গিয়া 

যে নিরাকার বোধের উৎপত্তি হয়, সলীম ও 

সাকার আপিয়। তাহার উদ্বোধন করে। 

এখানে অসীম ও লসীমে, নিরাকার ও 

সাকাঁরে, মিশিয়। এমন হয় যে, তাহাতে 
অসীম যেন ঠিক সসীম হয়, আব সসীম মেন 

ঠিক অসীম হইয় যায়। পারমার্থিক জ্ঞান 
প্বতাবের উপর নির্ভর করিয়] রাগ বা ভাঁক 

মার্গে, যাইতে চাহে, যুক্তি ও আকাঙ্খাব 
সমাবেশ ও সময় করিতে চাহে । 

আমর] সংসারের সকল ঘটনার ভিতরেই, 

সপীমে অসীম, অথব! অসীমে সদীম দেখিতে 

চাঁই, না বুঝিলেগ আপন] হইতে আমরা 

শ্বভাবের বশবত্তখ হইয়া, সজনে নিজ্জনে, 
সম্পদে বিপদে, সকল স্থলে, সকল অবস্থায়, 

সাকার ও নিরাকারের অভেদাম্মিক যোগ 

দেখিতে চাই । একটি সামান্য ঘটন] লইয় 

এ বিষয়ে ইমারমন যাহা! লিখিয়| গিয়াছেন, 

তাহা বতদুর মনে আছে বলিতেছি,_একটি 
বালক ও বালিক' আশৈশব একত্রে 

ধাকিয়। খেল করিতে ভালবাসিত; ক্রমে 

তাহার! উভয়েই যৌবন সীমায় পদার্পণ 
করিল; হঠাৎ তাহাদের মনে কি হইল, 
তাহার! নিজেও তাহা বুঝিতে পারিল না, 

কিন্ত তাহার ফল হইল এই ষে, উভয়েই 
উভয়ের একটু দুরে থাকিতে চায়; আর 
সে পুর্বের নিঃসক্কৌচ ভাব নাই, এখন 

উভয়েই পরম্পরের সম্মুখীন হইতে সক্কোচ 
কোঁধ করে, লঙ্জ| পায়, অথচ একক্রন আঁর 

পিসী পাশপাশি শশা 

নবাভারত। (অফ খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা । 

একজনকে দেখিতে না পাইলে বড়ই অয় 

মান হয়। উভয়ের মধ এমন ধারা ভাব 

কেন? যখন একজন আর একজনকে 

দেখিতে পাইলে দ্বর্গের টাদ হাতে পায়, 

তখন আব।র তাহাকে নিকটে পাইলে দুরে 

পলাইতে যায় কেন? গ্রকৃত প্রণয়ের 

গ্রথম হ্থাত্রপাতে কেন এই প্রকার আশ্চর্য্য 

হৃদয়ের আবেগ উপস্থিত হয়? আর 

তাহাতে 'কেনবা এত মাধুর্য বোধ হয়? 

হাহাঁর উত্তর এই “্য, মানব হাদয়ে তদবস্থায় 

নদীম ও অসীম ভাবের ঘুগপৎ ক্ষতির ছায়া 
আপিয়া পড়ে; আর তাই মানুষ প্রকৃত 

প্রণয়ে এতাধিক চরিতার্থত1! লাভ কবে। 

একদিকে প্রণয়ের পাত্রকে যেমন হদয়ে 

পরিবার নিমিত্ত হৃদযেব একট। শ্বাভাবিক 

গতি হয়, অনা দিকে সেইরূপ তাহাকে 

দুরে--মতি দূবে রাখিতে, তাহাকে হর্ণের 

দেবতা জ্ঞানে পুজা ও সম্মান করিতে 

হৃদয়ের দ্বাভাবিক চেষ্টা? উপস্থিত হয় । 

হৃদয়ের এই দ্বিবিধ ভাবের মধ্যে, একটি ভাব 

যদি কোন গতিকে নষ্ট হয়, তাহ। হইলে 
আর প্রকৃত প্রণয়ের অস্তিত্ব থাকিতে পারে 

না। যখন ভালবাসার মধ্যে একটা মধুর 

শ্রদ্ধার ভাব দেখ! দেয়, অতিমাত্ত নঅতা ও 

কোমলতার উদয় হয়, যখন মুহ্র্ধে মুহুর্তে 

সেই একই মুখ নূতন নুতন বলিয়া বোধ 

হয়, যখন হাদয়ের মধ্যে পাইয়াও হৃদয়ের 

৷ অতৃপ্তি, অনস্ত থাকিয়া যায় বলিয়৷ বোধ 

পপ সপ 

হয়, তখনই তাহার নাম প্রণয় । এই খানে 

সীম ও আসীমের, সাকার ও নিরাকারের 

অভেদাত্বিক যোগের একটি ছায়৷ মান্ত্র" 

দেখিতে পাওয়৷ যায় । যাহা হউক, আমর! 

এবিষয়ে একটি মাত্র উদাহরণ দিয়! ক্ষান্ত 

হইলাম। চিক্তাশীল ব্যকি জীবনের অনেক 
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ঘটনার ভিউ অন্তঃকরণের অনেক চিন্তার 

ভিতর, ইহার সত্যতা পরীক্ষা! করিয়। 
বুঝিতে পারেন। 

অতএব পারমার্থিক জ্ঞানের বিধান এই 

যে, শক্তি যেমন কার্য্যের সহিত অভিন্নভাবে 

আবশ্থিভি করে, এক কথায় কাধ্য যেমন 

শক্তির রূপান্তর মাত্র, অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ 

শক্তি প্রত্যক্ষ হইলেই যেমন কার্ধ্যের 

প্রকাশ হয়; শেই রূপ সেই মুল আত্ম- 

শক্তি ব স্বভাব নিরাকার হুইয়াও আদর্শ- 

রূপে সাকারের সহিত অভিন্ন ভাবে 

প্রকাশিত হয়। তাহাতে মীমাংসা এই 

ঈাড়ায় যে, সাকার যাহা, তাগা। নিরাকারের 

জবন্থ]! পরিবর্তন মাত্র সাদ! কথায় সাকার 

বলিতে বুঝি কি-না প্রত্যক্ষ নিরাকার । 

অতএব সাকার পূজ। কর ত, নিরাকারের 

পুজ1 করিতেই হইবে; আব নিরাকারের 

পূজা কর ত সাকার পুক্গ। করিতেই হইবে । 

সাকার ভাবাবলম্বনে অন্তরে যে আদর্শ 

গঠিত হয়, তাহাই সেই অব্যক্ত মূল স্বভাবের 
একমাত্র অভিবাক্তি , সুতরাং তাহা আমর! 

কোন ক্রমে কোন উপায়ে এড়াইয়! যাইতে 
পারি না। কথাটা! যথ! সাধ্য পরিষ্কার 

করিয়া বলিতেছি। 

অস্তনিহিত শক্তির প্রকার ভেদ ব্যতি- 

রেকে, বাহ্য প্রত্যক্ষ সাকার রূপের ভিন্নতা 

উৎপাদিত হওয়া] কদাচ সম্ভবপর নহে। 
প্রকৃতিগত ভিন্নতা না থাকিলে, টদহিক 
মানসিক ভিন্নতা হইবে কোথা হইতে? 
জড় জগতই বল, আর উত্তিদ জগতই বল, 
আর প্রাণী জগতই বল, সকলেই ম্ব শ্ব অস্ত- 
'নিছিত নিগুঢ প্রকৃতির পুর্ণ বিকাশের পথে 
ধাবমান ॥। মনুষ্যুও এই নিয়মের অধীন। 
প্রকৃতিগত যে পার্থক্য বলে মানুষ _মানুষ 
হইয়াছে, যতদ্দিন ন1 সেই প্রকৃতির পূর্ণ 
বিকাশ ঘটে, ততদিন পধ্যস্ত মানুষের প্রাণ 

| 

পপ স্পা সাপ পপ 

ইহ জগতে শাস্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে 

পারে ন!। ঘিনি আপন প্রকৃতির ব! 

'্বভাবের প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছেন, তিনিই 

্রদ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, অথব! ত্রন্দজ্ঞান 

ঘে কি জিনিষ, তাহা বুর্ধিয়াছেন। 

এই খানে একটুক গ্রোলযোগ উঠিতে 
পারে, শ্বভাবের গোড়াও যেমন অঙ্জেয়। 

ডগাণ্ড তেমনি অজ্জেয়; গোড়ার কফি 

ছিলাম তা যেমন মনে পড়ে না, নকলের 

শেষে কি হইব, তাহ1ও তেমনি মনে আসে 
ত1 যদি হয়, তাহা হইলে আর শ্বভাবের 

পরিচয় লই কেমন করিয়া? বাস্তবিক 

কথাও তাই। আমাদিগের জ্ঞানের ণ্ভ্ই 

ধারে যে পরদ1 খাটান আছে, তাহা সরাইয়। 

দেখিতে গেলে, জ্ঞান এমন একট জায়গায় 

গিয়। পড়ে, যেখানে কোন কু কিনারা! 

পাওয়া ষয় না) কাজেই জ্ঞান সেখানে 

নিস্তব্ধ মারিয়। যায় । ন্মুতরাং গোড়ার 

থবব বলবার অধিকার জামাদিগের' 'কি 

আছে? আমাদিগের ঘা কিছু নাড়া চাড়া, 

এই মাঝখানক।র কথ লইয়া । এই মার্ঝ- 

খানে ধাড়াইয়! আমর] দেখিতে পাই যে» 

এক একটি বিশেষ ভাব হৃদয়ের সমুদয় 
জায়গ। অধিকার করিয়। রহিয়াছে, আর 

তাহারই উত্তেক্গন1! বশে মানুষ মন্ত্র মুগ্ধের 

ন্যায় ছুটিয়! ইহ জগতে নান! প্রকার আত্ম 

বিকাশ করিয়া চলিয়া যাইতেছে । 'তষে 

বিশেষ ভাব অবলম্বন করিয়া, ভিতরের, 

সেই অভজ্ঞেয় স্বভাব ন্ক্রেয়াকারে প্রথম 

পরহ্ক,টিত হয়, তাহাকে রস ভিন্ন আর কিছুই 
বলা যাইতে পারে না। এই' ষে রস, ইহাতে 
্বভাব ব্যক্ত অথচ অব্যক্ত, জ্ঞে় অথচ 
অজ্ঞেয় $ ইহাই স্কুল সাকার ভ।বাবলম্খনে 
পরিশেঘে জাদর্শে পরিণভ হয় । ক্রমশঃ 

জ্বীবিপিন বিহারী সেন। ] 

ন!) 



ইন্দ্র-চক্দর সংবাদ । 
(১ম) 

১লা মে-লগ্ডন সেতু (1199 1,000 

11089) | শতাব্দী পূর্বে লণ্ডন রাজ- 

ধন'তে একটী মাত্র সেতু ছিল; সেটা 
এই। ১১৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় হেমরির 

সময়ে আরম হইয়া ১২০৯ শ্রীষ্টান্বে রাজ। 

জনের আমলে সমাপ্ত হয়। সাধারণ রাজ- 

পথের ন্যায় ইহার উপরে একটী গির্জ।, ছুই 
ধারে রীতিমত বাস গৃহাদি ও ছুই মুখে ছুই'টী 
ছুইটা প্রকাণ্ড ছুর্গ-কটক নিশ্শ্বিত হয়। এই 

ফটকদ্ধয়ের উপরে লোক-শিক্ষার্থ রাজজ্রোহী 

প্রভৃতি গুরুতর অপরাধীগণের ছিন্নমুণ্ড রাখা 

হইত । প্ুুরা্চন স্থান হইতে ৬৬ হাত দুরে, 

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে, এই নূতন সেতু অস্তষ্থিত 
কর] যাঁয়। এখন আর গির্জাগৃহাদি কিছু 

নাই'। ইহ] ৯২৮ ফূট দীর্ঘ ও ৫৪ ফুট প্রস্থ; 

পাঁচটা গ্রানিট পাথরের খিলানের উপর 

স্থাপিত, নিজ মধ্যবর্তী খিলানের পরিসর 

(920) ১৫২ ফুট ।  নেপোলিয়নের 
সময়ের স্পেনীয় যুদ্ধে ( 7১901090197 ৪1) 

হত ফয়াসি কামানের ধাতুতে ছুধারের 
ঘাঁতি স্তভঞ্চলি (1202) 70569 ) ঢাল। 

হয়। গথন। দ্বার] সংখ্য। কর] হইয়াছে, 

গ্রত্যহু গড়ে পঞ্চদশ সহশ্্র গাড়ী ও একলক্ 

লোক পদব্রজে ষেতু পার হয়। . 

৮ই মে মনুমেন্ট (1179 01000100101), 

১৬৬৬ গ্রীইান্বের ২র1 হইতে ৭ইমে সেপেম্বর 

পর্য্যন্ত লণ্ডন নগরে একটা ভীমণ অগ্রিকাও 

হয় (1109 27996 7119 ০0 1,07008 )। এই 

অনলে ৪৬০টী রাজপথ, ৮৯টী গির্জা ও 
১৩২৯০ গৃহ, একুনে প্রায় দশ কোট টাকার 

টি ১১0 

বক্স পপ সীপীপপোসপপসপপপাসপা পাশাপাশি পপি াপিশিপপাসপি 

সম্পত্তি ধ্বংস হয়। এই ভ্তম্ত তাহারই 

স্মরণার্থ চিহ্ন; এই স্থানের নিকটে পুডিং 

গলিতে (7১800109 7806) অগ্নিআরম্ত 

হয় বলিয়া এখানে নিশ্শিত। ইহা! ২০২ ফুট 

উচ্চ, কথিত আছে, যে গৃহ হইতে আগুন 

উঠে, তাহা হইতে ইহার দূরত। ও উচ্চতা 

ঠিক সমান। ৩৪৫টী ধাপের গোল সোপান 

দ্বারা উপরে উঠিতে হয়। বনু লোক উপর 

হইতে পড়িয়৷ আত্মহতা! করার দরুণ এখন 

প্লাটফরমটী (চ15600) লৌহপিঞঙজরে 

আবৃত। 

১০ই মে ভিক্টোরিয়। পার্ক (16৮18 

[810)1 ইহা পুর্ববাংশন্থ দরিদ্র পলির 

জনা, প্রায় নয়শত বিঘা জমির উপর, ১৭ 

লক্ষট[ক! বায়ে স্থাপিত। ইচার পূর্বক 

খোলা ময়দান, কজ্রীড়াদি ব্যায়াম জন্য 

নির্ধি্ । পশ্চিমাংশে বেড়াইবার স্থান, 

ফুলের কেয়ারি ও ছুইটী জলাশয় । এখান- 

কার ফুলের বাহার কোন কালে ভুলিবার 

নয়। এক এক স্থান 'এমন স্ুুন্পর ভাবে 

সাজান যে, অতি বিচিত্র ফুলতোল। কারপেট 

তাহার নিকট তুচ্ছ, আশ্রাহা। প্রকৃতিকে 

শিল্পের অধীনে আনিয়। সংসারের শোভা! 

বন্ধন ও ন্ুবিধা করিতে ইহার! যে অতুল 

ক্ষমত। ধরে, এই সকল তাহার প্রত্যক্ষ 

প্রমাণ। তৃণ, পত্র, লতা, পুষ্প এক এক 

স্থানে এরপ প্রণালীতে সাজাইয়1 রাখিয়াছে' 

যে, সুখ শষ্য! বলিয়। তাহার উপর গড়াগড়ি 

দিতে ইচ্ছা! হয়। এখানে চক্ষু পার্থক 
হইল। 
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বাস্তবিক ইহ! অপেক্ষা আর উত্তম বর্ণনা! হয় | মুগ পরিবর্ভনকারী মহষি দাঁ্বীন '( 0১51195 
না। ন্বিদ্তৃত আয়তন, চারিদিগের গান্তীর্ঘ্য, | 10:10 0190 1892 ) 

দর্শকগণের ধীরে ধীরে পাদবিক্ষেপ, সামান্য : প্রসিদ্ধ জ্যোতিরর্বদ্যাবিশাবদ হর্শেল 
(81৮ 01))1791501)61 0190 1871) 

সভ) জগতের নববিকাশের মুলীভূত 

কারণ, রেল গাড়ীর স্মষ্রকর্ত1 ভূবনবিখাত 
ঠিফেন্সন্ (10991 96600)09175010, 7189 

ছি) 11%10681 01909, 1959 ) 

ভূতত্ববিদ পও্ডিতবর লায়েল(২17 004 

133 1761], 0)6 ০01092186 0190 1955 ) 

ন্প্র সিদ্ধ রাজ মন্ত্রী পিট (11112102166 
ভারত লাট মহাত্ম। কানিং (021195 ০)1) ; 0197 1806 ) চান্সেলরের (01)%098119: 

$15009706 (08701016 0194 1989 )। 9? (006 [)%0)6167) পোশাকে উচ্চাসনে 
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করডেন (7101)804 001)0013 » 01%001)59%। | নীচে দক্ষিণ পারে দাড়াইয়। ইতিহাস 

06 7169 (7809, 0190 1865) । নবাবী 'বামদিকে অরাজ- 
জামলের ৬ইষ ইণ্ডিয়া কোম্পানির নৌপেন। ; কভারপী ছুবৃত্ত পুরুষ শৃঙ্খলা বন্ধ । 
নায়ক ওয়াটসন (4 009128] 85017 0190 : ভাঁরতবন্ধু অমায়িক লাট লরেম্ন 091৫ 

1797 ) £- টোগ। (1088 ) গায়ে তালবৃস্ত | 1%191500 019 18171) ) 

বিবর্তনবাদ প্রচার দ্বার জ্ঞান রাজ্যে 

শব্দের যুদছু প্রতিধ্বনি, এই সকল একত্র 

হইয়া বিরাট সমাধিমন্দিরের চিরনিক্ডায় 

নিদ্রিত অধিবাসিগণের পবিত্র অমরাত্মার 

প্রতি ষেন শোকসম্তপ্ত কৃতজ্ঞ হুদয়ের সরল । 

সম্মান প্রদান করিতেছে । নংক্ষিগ্ত বিবরণ! 
নিয়ে প্লদত্ত হইল । 

মন্ত্রীবর পিট ( 11112701১6৮ 1904 
€01)961) 912 0190 1778 )। 

স্পা শি শািশীশীশীসশসী শা পপিপাপপপেস্প পিপিপি শি স্প্সাী শশী শি পাশাপাশি শশী নাশ 

শা্িশীশীশী তি শা শশী” শীট 
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সপ প 
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পকৃকে রাপিয়! ওটরাম ও লর্ড ক্লাইড হস্ত | নরপতি হ্বারলভ (1106 81010) হইতে 
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আফিকার ম্ুবিখ্যাত প্রচারক ও পধ্যটক | অভিষেকের জন্য ছুইখানি সিংহাসন 

ধর্মবীর লিভিংষ্টোন (10৮, 10510 1৮-1 আছে, চারিটী পিংহ মূর্তির উপর চারিটী 

085079 0161 1878 ) :-_ছুই জন কাফি-) পাদ রক্ষিত। প্রথমণানি ১২৯৭ গ্রীষ্টানে 

₹ত্য অতি কষ্টে বিপদসস্কুল মধ্যে ারিকার | রাজ! প্রথম এড্ওয়ার্ভ (1002: 

পর্ণকুটীর হইতে প্রাতংস্মরণীয় মহাপুরুষের | কতৃক স্কটলগড হইতে আনীত হয়; এ 
পবিত্র দেহ এখানে আনয়ন করে । নিগ্রো- সঙ্গে পিঁড়ির মত একথগু প্রস্তর আসে; 

দের" কৃতজ্ঞতা-জনিত প্রেম ও আত্মত্যাগী/| তাহার পূর্ন নাম শ্যাকুবের বালিশ" 

নহাসেবক পরম ভক্তের সন্মানদাতা দয়াল | (2০০৪ 0110); কিন্তু সেই অবধি 

চুরির কুপ। ও প্রতাক্ষ শক্তি দ্বার সাহাধ্য | বরাবর অভিষেক কালে লিংহাসনের 

ব্যতীত এন্কধপ দুরূহ ব্যাপার কিছুতেই নীচে রাখা হষঈয়। আসিতেছে বলিয়া 

সাধিত হইবার নয়। ক্রমে অভিষেক প্রস্তর” (00:009610 

কবিবর গে (0০10 80, (5০ 70৪৮ | ৪0০79) নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় 

৭. 1722) ইহার নিজের রচিত একটী : মেরি (রা [1) ও তাভার স্বামী ভূতীয় 

শ্লোক সমাধি প্রস্তরে অঙ্কিত ) | উইলিয়ম (11019) [0] ) একত্রে অভি- 

4]81915 51156) 200 21] 011009 8)০৭ 1; | মিক্ত হন; সেই সময়ে দ্বিতীয় সিংহাসন 

পাপ শাপস্াস্পাসপসসপিাশি 

থাঁনি প্রত্তত হয়। 

১৮৩৮ শ্রীষ্টান্দের ১৮শে জুন তারিখে, 

রাজ্যভার গ্রহণের এক বৎসর পরে, বিশেষ 

জ।ক জমকের সগ্িত বর্তমান ব্রিটনেশ্বরীর 

অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অতি 

বাহুল্য ব্যাপার, ষজ্জের অনেক গুলি 

অঙ্গ; স্লুতরাং এখানে বর্ণনার স্থানাভাব। 

কেবল মাত্র অভিষেক কার্ধোর মঞ্জটী 
দলাম। অর্ধসের সোণার বাইট ও এক 

খানি মোহর অভিষেক দক্ষিণার নিয়ম । 
1369 6102 212017680 160) 19015 

011, 85 1011009, [07198%8, 00 [01:08018918 
010 211011680, 4100 8৪ 01092902 
05 81101171060 10706 0১7 20091 1109 
[11056 200 2২911910 (106 [71:01098 5০ 

[60100211650 0709,1006 00110100৭16. 

সুদীর্ঘ জীবী পর (7501098 [১9 8 1)09- 

19210010209 01 91170191170 01690, 1636)) 

উনি ১২০ বৎসর বয়সে দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ 

দ্বারা সম্তানাদি রাখিয়া ১৫২ বৎসর বয়সে 

দেহত্যাগ করেন । শেষ পর্য্স্ত বেশ সবল 

ও জ্ুস্থ ছিলেন । 

এই প্রকারে চসর, ষে্ক্ষপীর, মিল্টন, 

মেকলে প্রভৃতি পগ্ডিতবর্গে ও রাজা 

রাজড়] আমীর ওমরা শ্রী পুরুষের সর্বর্বগুদ্ধ 
প্রায় তিন শত মর্খ্র সমাধি ও মুর্ভি এবং 
ল্মরণুচিহ্ন এই গৃহে স্থাপিত। 

একাংশে গির্জ।, তথায় যথানিয়মে 
উপাসনাদি,. হইয়া থাকে। দেওয়ালে 



আধা, ১২৯৭ |) 

৮০০. 80010661)198890 80 90173603690 

099৫0 ০0587 0718 0060119, চা1)010 (16 

[১010 3০01 000 10968 21510 ০৮ 69 

1019 070 00013, 10 00 09006 01 6109 
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17010 0009৮, 4101010” ০ 

মহাবীর নেপোলিয়নের সহকারী ওয়া- 

টারলু গরভৃতি বনু সমর-ক্ষেত্রে ইংরাজ 

বিরুদ্ধে অন্ত্রধারী সেনাপতি ম্দ্যল, (11 

81১9] 13001) এই সভায় নিমন্ত্রণে আসিয়া 

উৎসবে সোখসাছে যোগ দেওয়ায় ব্রিটীশ 

গৌরবের বিশেষ প্রতিভ। প্রকাশ পাইয়া. 

ছিল। অভিষেক কাল হইতে এ পর্য্যন্ত 
সেই গ্রতাঁপ অক্ষুপ্ন ভাবে উজ্জল থাকিয়া; 

ক্রমেই অধিকতর দীপ্তিমান হইতেছে । 

আবার অন্যান্যাংশে রাজপুরোহিতের 

চক (019156979)% সভাগৃহ (01097) 

€০:150059), কলেজ স্কুল প্রভৃতি দশ 

বারটী অন্তর্ব্বস্থানোপযোগী (1709৮169- 

০09) গৃহার্দি আছে। সমন্ত ব্যাপার 

প্রায় ৫ বিঘা ব্যাপিয়া। গির্জার উচ্চতা 

১৪২ ফুট, চূড়া ২২৫ ফুট উচ্চ। 

৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজ! পিবর্ট (1019৪ 

96১9: ) কর্তৃক ঙাঁমসের ধারে চারিদিকে 

রামায়ণ বিষয়ে কথোপফথন। 

রশ 
ূ 
ূ 

র সমাধিস্থ হওয়া .৭- 

বাসস্থান (76209) )$ অনেক গুলি । মর্ত্য জঁ 

১৬৭ 

জলা বেহিত এক খণ্ড ভিঙ্জা জমির 
উপর সেন্ট পিটরের উদ্দেশে একটা ছোট 

গির্জী নির্মিত হয়। জলাতৃমি, কালে 

বলিয়া যাইবার সম্ভাবনা; এই জনা 

নেলমন নিজের সমাধি এখানে নিষেধ 

কবিয়াছিলেন। নিন্মীত নরপতি সিবর্ট 

এই শ্থানে সমাহ্িত। দিনামারগণ কর্তৃক 

বিনষ্ট হইলে ৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে নবপতি এড - 

গার (1106 11158) দ্বারা পুন- 

নিশ্মিত ভিন্ন ভিন্ন রাঁজগণের 

অধীনে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে পাইতে বর্ত- 

ন (বিরাট মুর্তি ধারণ চলর এ 

মাধি' মন্দিরের 

হয়। 

রাজ্য মধ্যে এরাপ 

বিশেষ উপযোগিতা । গর্ে্টমিনিটর আবিতে 
উচ্চাশার কথা । 

রঃ কিন্তু এই নশ্বর 
দেহ স্গ পস্থানে স্থাপিত 

হইলে সং ।ত হয়, সনোহ 

নাই। এই গারবের জন্য অনেকে 

দৌড়িতেছেন তদ্দার। সংনারের বিলক্ষণ 
উন্নতি হইতেছে 1 মানব জীবনের উচ্চতর 

আদর্শ পৃথিবীতে" প্রচারিত ও নিঃস্বার্থ 

সেবার জ্বলস্ত জ্যোতিঃ জগতে বিকীর্ণ হইয়। 

অশেষবিধ কল্যাণ সাধন হইতেছে। 

চাপ পপ 

রামায়ণ বিষয়ে কথোপকথন । 

রামধন। হুরিহর বাবু, আপনাদের 

কাছে আমাদের আমিতে লক্জা করে; 

আপনার] কৃতবিদ্য, জ্ঞানী, আমরা নিরক্ষর 

মুর্খ / 

হরিহর | (সগর্কে) তা কেন, তা ফেন 

বলি রামধন, বেশ ভাল আছ ত? 

রামধন। আমাদের আর ভালমন্দ কি? 

যে দিন কাল পড়েছে, তাতে ইংরাজি না 



৯৬৮ 
রনির ..এ স্শি সপ সপ কপপসসত 

মানলে তে ছু পয়সা রোজগারের প্রত্যাশ। 

নেই , নর্বাদাই অর্থ চিন্তায় বিব্রত । 

হরিহর। এক অর্থে অর্থ চিত্ত] পক 

লেরই আছে। তোমরা না কয়, টাক 

কড়ি রূপ অর্থের কথা ভাব, আমরাঞ€ পদের 

তর্থ নিয়ে অনেক সনয়েই চিন্তাগ্রস্ত । কাল 

গবটা সমপ্যার হ্থাতে পড়ে সারারাত ঘুম 
হয় নি। 

রামধন। (হাসিয়া) মহাশয়, সেতে। 

শখের চিন্তা। পেটে যদি ক্ষুধা না থাকে, 

তবে অমন চিন্তা কর্তে ভাবনাট। কি? 

হরিহর ॥ বল কি, এই যে সমস্যাটার 

কথা বলছিলাম, অনেক কষ্টে তার 

মীমাংসা হওয়ার আঙ্গ একটু তাল 
আছি। 

রামধন। -- বদিলে 

যাহোক কিছু শি রা যায় । 

পনি যে সম; গুন, সেটা 
বলিলে আমরা বুদ ৬. ক? 

হরিহর । তা অন. ; আমি খুব 

সহজে বুঝিয়ে দেবে । কথাটার এখন 

মীমাংসা! হইয়। গিয়াছে । আর গোল নাই। 

কিন্তু এতাবৎ্কাল সমস্ত পৃথিবীর লোক, 

সেই ছে!ট কথাটার ভ্রান্তিতে পড়িয়াছিল ; 

কি আশ্চধ্য ? 

র/মধন ! বলুন, শোনা যাকৃ।; দেখি 

আমারও বদি ভ্রাস্তিট। ঘোচে। 

হরিহর। কথাট। এই যে, এ পর্ধ্যস্ত 

লোকে বিশ্বাস করিয়া আদিতেছিল যে, 
বাল্পীকি নামে একজন কবি রামায়ণ নামে 

কখান। গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। কিভ্ান্তি 

দেখ দেখি? 

রামধন। ইহার ভ্রান্তি কোন্ কথাটায়? 

বার্শীকি বলিষা যে কেহ কবি ছিলেন)সেইটি 

নধ্যভারভ। ( অষ্টম খণ্ড) তৃতীয় সংখ) 
কস ১৯ পেপসি ০ শিপ শশশ 

কি 

ভূল; না, তিনিই যে রামায়ণ প্রণয়ণ 

করিয়াছিলেন, সেইটীই ভূল? 

হরিহর । কি বল বরামধন, উহার 

আগাগোড়া ভূল। র্লাম ভূল, রামায়ণ 

ূ তুল, বাল্মীকিও তুন। 

ৃ রামধন। কি বলেন মহাশয়, আমি 

| কাল যে এত ছুঃখেও পাঁচ সিকা খরচ 

৷ করিয়া! একখানা রামায়ণ কিনিয়াছি। 

ৃ হরিহর-। ৮০০ 1) 1610 £0£ 7০81 1001০ 

ট যা হবার তা হোষেছে। উপর, 

(কাল যদি আমার চিন্তায় এ প্রচ্থেলিকার 

( রহস্যোত্তেদ না হ'ত, তা হলে আরও না 

ৰ জানি কত লোকের কত কাল এই ভ্রমের 

দণ্ড ভোগ কবিতে হইত। 

|. রামধন। আপনি যে এত দিনের এত 
' বড় কথাটাকে ভূল বলিয়া! বসিলেন, তা, 

ৃ কি বকম কি বলুন দেখি? 

'. হরিহর। এর আবার বকম সকম কি? 

যা ভুল, তা ভূল, অর্থাৎ কোন ক্রমেই সত্য 
সেটা বুঝলেত ? হয়, আর 

একটু খলে বলি। এই মনে কর, চারি 

দিকে চারিটি অক্ষর 4, [, 7), 03 এখন 

যদি 72 সতা হয়, তবে & ভুল । কারণ 

 উচ্হাবা সম্পূর্ণ বিপরীত বা! 00767010601 ॥ 

ন্ুতরাং যখন বল! গেল যে একটি সম্পূর্ণ 

ভূল, তখন আর সেটী আদৌ সত্য হইতে 
পারে না। 

] 

নয়। না 

পাপ শীশিশিীশ্পীশাঁি স্াটী তি শীস্পি ৩ 

স্পা শ্াশ্পীিশা শা 

রামধন। (কাতর দৃষ্টিতে) কিছুই 

বুঝিলাম না । 
রামধন । আর, ওইত বিপদ, 1,021 

পড়া না থাকৃলে বড় গোল ! তা1,&,1,77,0, 

র পরিবর্ধে ক, খ, গ, ঘ, ভাবিয়া লইলেও 

চলে । 

ূ হবিহব। (সম্পূর্ণ নিরাশভাবে) হু 



শ্াবণ। ১২৯৭ |) 

ত৷ পু গোন্ডার কথাট। আগে বুবাইর়। দিম 

যে রামায়ণট। ভূল; তাঁর পরে না হয় 

আপনার এ কথাট। বুঝিতে চেষ্টা করিব । 

হরিকক । কি জান, 17017705610) টা 

ঠিক করা চাই ; 

হয় একটু উপ্টাপদ্ধতিতেই বুঝান যাক্। 

( পাগ্রহে) সেই বেশ,। 

হরিহর । গথম দেখ রামায়ণটাই ভূল; 

অর্থাৎ রাঁগাঁধণ বনিয়া কোঁন পুস্তক বচিত 

হইয়াছিল, ইহার সম্পূর্ণ প্রমাণীভাব। 

আয) বলেন কি? 

তা ফাক, তোমাকে শা 

রাশধন। 

রামধন। তবে 

আমি যেখানা কাল কিনিলাম, সেখানা কি 

শনিব পাঁচালী? 
হরিহর । তা কেন, ভোমর। এখন যে 

বই দেখিতে পাও সে খানা সম্পূর্ণ জাল; 

শ1)0110115 £01)৮, 

আসল থাকিলে তো তাৰ 

নকল হয়? গ্রোড়ায় যাহু। নেই, তাহার 

আবার জাল হইল কি প্রকারে? 

ডড])01, 2 (601009 1001! 

গোঁড়ায় যে একখান রামায়ণ ছিল, তাহার 

যে কোন প্রমাণ নাই, সেট। বোধ না 

কেন ? 

রাঁমধন | মহাশয়, গোড়া বলিতে আপনি 

কি বুঝিলেন, তা তবুঝিলাম না। যখন 

সেই জাল'হউক নকল হউক, একখানা হুইল, 
সেই সময়েই ত একখানা হইল বুঝিব ? 

হরিহর। তোমার এত মোট] বুদ্ধি 

কেন বল দেখি? যন গোড়ায় ছিল না, 

তুমি শ্বীকার কচ্চ, তখন যা হল, সেটা 

জাল। যেটা জাল, সেটা যে আরঠিক 

নয়, এট] বুঝতে আর গোল কর কেন? 

(গদাধরের প্রবেশ) 

বামধন। 

হবিহর । 

ওঠে এ ন শোন, রাম ২, ২ বাবু, শোন শোন, রাম 
মা খা 

চে 

চে চে 
নি 

রামায়ণ বিষয়ে কথোপকথন | 

পোপ পাপ পাপা শশা পাশাপাশি শিপ পপ পা পাস সপ 

১৬৯ 

ধনকে এই সোক্ছ। কথাট! বুঝাতে পণচ্চিনে 

যে, যেট। 'জাল'' সেট। আসল ময় । 

গদাধর । (হাসিয়া ) এর আবার 

একটা কথাই কি! 

হরিহর। তাইত ভাই দেখ দেখি, 

1771 00901201005 23ঞ | 

গদাধর । ফিহে রামধন, “জাল” ও 

“আটপল” এর প্রভেদ বুঝতেপাচ্চনা? 

“জাল” অর্থ মে ধীবরের মৎ্সা ধরিবার খস্ত্র 

বিশেষ তা! নয় । “জাল” অর্থ, 

রামধন। (সবিনয়ে) আজ্ঞে এবারে 

স্বিছি (হ্থগতঃ) কি আপদ! এই এদের 

বিদা। বুদ্ধি! ভগবান করুন মূর্খ হইয়াই 
থ]কি। 

হরিহর | (সদর্পে) আচ্ছা ও [১101081- 

(01. এই পর্ধ্যস্ত । এখন দেখ); সেই 

দ।লের মধো আবার কত জল! 

বাঁমধম । (হাল ছাড়িয়। দিয়!) আখশ্চের 

বলুন । 

হরির । প্রথমে তে। দেখান গেল যে, 

বামাযণ বলিষা এখন যে গ্রস্থ পাওয়া যায়, 

সেখান। জাল । তারপর সেই জাল শ্রন্থেরও 

প্রথম সংক্করণ যাঁহ। পাওয়া গিয়াছিল, 

তাহার সহিত একালের গুলির মিল নাই। 

গদাধর। (না বুঝিয়!) ওহো, তুমি 

বালীকি ও কৃত্তিবাসের 70161070160 টা 

কর, আমি যাই। 

€ প্রস্থান ) 

হরিহর । (গদাধরের কথা না শুনিয়া) 

প্রথম সংক্করণের যে বই অর্থাৎ যেখান 

৩০২ সালে আলেকজওর প্রথম প্রাপ্ত হন ॥ 

আর এলিয়াটিক সোলাইটীতে যেখান। 

এখনে! কীটদই্ অবস্থায় পড়িয়া জাছে, 

ত1হ1তে রম বনি কাহারও ৮ পাই 

85(81)1181) কচ্চ ? 



১৭৩ নব্যভারত | ( অষ্টম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্য1| 
রা 

রামধন। হরিবল হরি! আমার ঠাকুর 

অনেক সাধে আমার নাম রাখিয়াছিলেন, 

“'রামধন? । তা মরুকগে? মহাশয়, রাম 

বলিয়। কেহ ছিল ন! অথচ বই খানার লাম 

হইয়াছিল রামায়ণ” । ম।থা ছিল ন। 

কিন্ত মাথার বাণ্া ছিল। তাওকি কখন 

হয়? 

হবিহছর। হয় নাকি? এর সব [১০৪০7 

01509 অর্থৎ অন্ুমন্ধান হযে গিয়েছে । 

ভুমি কি 81৮. %. ০07)68, 

প্রভৃতির কথ। মানিতে চাও ন1? 

রামধন। আজ্ঞে তাহারা কে জানি 

; তরে তাহারা কি এত বড় কথাট। 

বলিয়! গিয়াছেন? 

হরিহর | (হাসিয়া) 11670 1015 বামধন, 

])619 16791 তুমি যদি ইংরাজি জানিতে, 

তবে বুঝিতে । (€ এই বলিয়া কতকগুলি 

এসিয়াঁটিক সোসাইটীর জর্ণাল সহ ছেড়া 
ক!গজ পত্ররামধনের সমক্ষে স্থাপন )। 

[১117730]5 

না] 

রামধন। (নিতান্ত পরাভূত চিত্তে ) 

আজ্জে সাহেবের ৃ 

হরিহর | কি বল্চ বল না ?তুমি সাহেব- 

দের কথ। মানিতে চ1ও না? আচ্ছ। 2২. 0. 

7016 লিখিয়ীছেন যে, রামায়ণট। কলিত 

উপন্যাস, এট! প্রত্যয় হয় কি না? 

রামধন। আজ্ঞে ও নামটাও যে 

ইংরাজি হ'ল। 

হরিহর। ভাল আপদেই পড়িচি। 

তিনি যে বাঙ্গালী, এ বুদ্ধিটুকুও নাই? 
ত। যাকৃ, তোমার যদি একটু জ্ঞান থাকৃতো, 

তবে ৪91০৮ 015৮) এর ব্যাপারটা দিয়া 

বুঝ!ইয়। দিতাম যে, রামটাম সব কল্পন]। 
রামধন। (শগগতঃ) এ সংসারে এত 

রঙ্গও গ্সাছে, এদেব কথ। দু চারিটি শুনিতে 

পাপী শী সপ স্স্পীপা শা োস্প্সস পাপা াসীপাপাাশপপপসপপপশপপ 

মি 

বড়ই কৌতুহল হইতেছে বটে। (কাশ) 
সেআবার কি? 

হরিহুর । বল্ছি দাড়াও; হুর্যা সম্বন্ধীয় 

বা সুর্য বিষয়ক ইঙ্ার কি একট। এক কথার 

পদ আছে, ম্মবণ করিয়া লই । 
রামধন। সৌর ? 

হরিহর । হী] হা-30127 1100) কে 

সৌব পুরাণ বলা যাইতে পারে। 

রামধন। ইংবাজিতেও পুরাণ আছে 

নাকি? 

হরিহর | তানাই; তবে নটি র 

নৃতন আবি।ব হইয়াছে। 

যদি ছিল না, তবে আবিক্ষাধ 

হইল কি প্রকারে? তবে নুতন করিয়! 

বিলাঙে সকলে পুরাণ মানিতে বপিয়াছেন 

লামধন। 

বলুন । 

ইরিহর। তুমি অত আগ বাড়াইয়। 

কথা কও কেন? সৌর পুরাণ কিছু ছিল, 

তা নয়; এখন কেহ নুতন পুরাণ মানিতেছে 

তাও নয়, তবে এ পুরাণের কথা দ্বার। 

অনেক প্রাচীন কুসংস্ক!র ধর। পড়িতেছে। 

র/মধন। সৌর পুরাণ ছিলও না, নুতন 

স্থট্টিও হয় নাই; অথচ সেই সৌর পুরাণ, 
কুসংঙ্কার তিরোহিত করিতেছে ই আপনি 

বলিয়। যান, আমি শুনি। 

ইরিহর। নাহ্ছে রাঁমধন ওট।কি বলব 

ছাই, একটা [)9০ অর্থ[ৎ মত--তা যাক; 

আমি তোমাকে মোদ্দাট! বলিতেছি। 112 

2101161 বা মোক্ষমূলর বুঝাইয়াছেন ষে, 

সকল দেশেই শুর্য লইয়া গোঁড়ায় দেবতা 

গড়িয়াছে। ধাতুর অর্থে সেগুলি ধরা পড়ে: 
যথা “দিবস ও উস” একই ধাতু মূলক। 

সুতরাং অহন শব্দের “অহ” ধাতুর অর্থ উ্ 

। শব্দ মূলক । সেই অহ আবাব দেখ গ্রীক 



হাঁবণ, ১২৯৭ |) আঁদিশূর 'ও বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ | ১৭১ 

1081/709 অর্থ।ৎ 7097 অর্থাৎ উষ্! শব্দের [ সমগ্র দেবতাদিগের নাম হৃর্ধ্য শব্দ মূলক । 

ঠিক জনুরূপ | আবার-- 

রামধন। মহাশয় কিথিংৎ স্থির হউন। 

আঁপন।ব সেই ইংরাজি পণ্ডিটীর সংস্কৃত 

জ্ঞানে কিঞ্চিৎ গোল আছে দেখিতেছি। 

অহন শবাও উধা শব্ষ এক ধাতু মূলক 

কখনই নহে । ইংরাঁজীর কথা লইয়! 

আপনার] যথেচ্ছ! ব্যবহধর করুন; কিন্তু 

সংস্কৃত ভাবাট! জামর। যতদূর জান,তাহাতে 

€ট। সিদ্ধ হইতেছে না । 

হরিহর। (কিঞ্চিৎ গোলে পড়িয়া) 

ভা নাই ব1 হোক: কিন্ত হৃর্ধ্য দেখিয়। যে | 

সর্ব্ব ধর্মের উৎপত্তি, ইহার আর ভুল নাই। হি 

মা 
ূ 

তাহ। তুমি বুঝিতে পার? 
রামধন। সে বিদ্য। আমার নাই-_ 

আপনি বলিতে থাকুন। ৰ 

হরিহর। সুর্য পূর্বে উদ্দিত ভইয়। 
পশ্চিমে অস্ত যান); অন্ধকার তাহ!ব 

আলোক হরণ করে; এই সকল দেখিয়। 

সর্যবংশ, কুর্ধ্যবংশের রাজা, রাক্ষস কর্তৃক | 

ত্বহ!র স্ন্নরী পতীর হবণ, ইতাদি কথ।র 

স্থটি হইয়াছে । হোমরের ইলিয়দেরও 
এইরূপ উৎ্পত্তি। 

রামধন। (শ্বগঙহঃ) লোকট। ক্ষেপিয়। 

নখ] যার । (প্রকাঁশে।) এ কথার প্রমাণ কি? 
হরিহর। কেন এত বলিতেছিলাম যে, 

রামধন। তাত, বলিতে পারেন নাঃ 

হৃর্ধ্য হিন্দুদিগের দেবতা বটে; কিস্তু অন্য 

দেবত।র গায়ে “হ্যা” নামের সম্বন্ধ ও 

নাই। 'এআশপনার ইংরালী নয়, সংস্কত। 

এখানে আপনার কথা, মানিতে প্রস্তত 

হইব না। 

হরিহর। যিনি বেদের বঙ্গানুবাদ 

করিতে পারেন,তাহার কথা মানিবেকি না ? 

রামধন। কোন সংস্কতজ্ঞ একপ বলিতে 

পারেন নখ। 

হরিহর । (একটু চটিয়) রামধন, 

মি অর্ববাচীন. তুমি রখ, তুম মোক্মূলর্ 
ন না, ]$. 0.1) মান না? 

রাঁমধন। আজ্ঞে এরাত হালের মান্য, 

আপনি যে প্রাচীন বালীকিকে মানেন না? 

সংস্কৃত অনভিজ্ঞের সংস্কত ধাতুব ব্যাখ্যা! 

ন। মান! সহজ, না এত কালের রামায়ণ, 

খ|না না মাঁন। সহজ 1 
হরিহর । (অত্যন্ত চটিয়া) রামধন, 

তুমি দূর হও) সত্যের অবমাননাকারীর 
মুখ দেখিলে পাপ আছে। 

রামধন। আপগ্গে ঠিক বোলেছেন £& 

সে কথ। মনে পড়িলে আর৪ ছু দণ্ড পূর্বেই 

বিদায় হইতাম । (প্রস্থান) 
নেপথ্যস্থিত শ্রোতা ॥ 

সু 
ম 

চি 

আদিশুর ও বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ 
(সপ্তম খণ্ড ৭৫ পৃষ্ঠার পর) 

১০। ইহা! সর্ববাদিসম্মত যে, পঞ্চ 
কায়স্থ কা'নাকুকজ হইতে বাঙ্গালায় আগমন 
করেন। ল্তরাং দেখা উচিত, তৎ্কাঁলে 
কান্যকুজ দেশে কায়স্থগণ কিরূপ সম্মান 
লাভ করিতেছিলেন। রাটোন্ট বংশীয় 
কান্যকুংজর শেষ হিন্দু শরপতিকুলের 

অনেকগুলি তাআশাসন আমরা পাঠ করি- 
য়াছি, তন্মধ্যে ষে সকল শাপন-পত্রে কারস 
কর্মচারীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, 
তাহার সকল গুলিতেই সেই সকল 
কম্মচারীর নামের সহিত “কারস 
ঠকুব,” “করণ ঠক্কুব,৮ '*লখক ঠক্কুর” 



১৭২ নব্যভারত 1! (অষ্টম খণ্ড, চতুর্থ অংখ)া | 
পা ৬৪ আদ শি কপ ক পক সস সপ চপ পার পপাান হাটার 

্ভৃতি বিশেষণ সংযুক্ত রহিয়ছে। এমত | গোপী বাবু আমাদের অভিপ্রায় ও লেখার 

'স্ক; ইহা]! কিরূপ সম্ভবপর হইতে পারে | স্ুুল মন্ম্র কিছুমাত্র অন্থভব করিতে পারেন 

ষে,সেই “ঠাকুর” কুলের পঞ্চ ব্যক্তি অনার্ধা- | নাই। উদাহবণ স্বরূপ কিয়দংশ উদ্ধৃত 

ভুমি বাঙ্গালা আ[সিয়াই "দান" উপাধি | করিতেছি 2 ্ 
ধরণ করিয়াছিলেন। এই সকল দেখিয়া “কৈলাস বাবু পুবাণ শান হইতে কায়স্থ 

শুনিয়1ও খাহারা পঞ্চ কার়স্থকে দাস- ; জাতির যে সকল উৎপত্তি বিবরণ আমাদি- 

বযংশজ বলেন, বিধাত। ত।হাদিগকে বিবেক | গকে দেখাইয়াছেন, ভাহা পরশ্পর এত 

শজ্ি প্রদান কনেন নাই বলিয়া আমব। ! অনৈক্য যে. সে সমুদয় কোন মতেই বিশবঁ।স 

তাহাদিগকে কপার পানর বিবেচনা করি । | করিতে পার! ফায় না।”" (৭ম খণ্ড,১৫৭পৃ2) 
“বঙ্গে বৈশ্যনির্ণয়” নামক একথানা আমরা গোপী বাবুব বুদ্ধিব অভাবদর্শনে 

পুল্তক সম্প্রতি আমাদের নেত্রগেচির হই- | নিতান্ত দুঃখিত হইলাম । কানণ আমরা ইচ্ছা- 

য়াছে। এই গ্রন্থ-প্রণেতা বোধ হয় কোন | পর্ধক পরম্পর অটৈকা প্রমাণ উদ্ধত ক'রয়! 

ইতর' জ্াতিব পুকৃহিত কিন্বা গুক্রবংশীয় 

হইবেন। বজদেশীয় কৃষক অর্থাৎ সদগোপ- 

দ্রিগের উপকারর্৫থ এই গ্রন্থ রটিত হইয়াছে, 

এবং কৃষক-কুলতিলক অশেবগুণালঙ্কৃত ূ 

ভ।ক্ঞার মহেন্দ্র লাল সরকার মঙ্গশকে | 

এই গ্রন্থ উপহার অর্পণ করা হইয়াছে। ূ 

এই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত ৰাঙ্গলার কায়স্থ- 

দিগের প্রতি “গোলাম" শব্দ প্রয়োগ কর! ূ 

হইয়াছে, এবং গ্রন্থকার মহাশয়, আরি- | 
শূরের সভাম পঞ্চ কায়স্থের পরিচষ 
বৃত্তান্তটি অলঙ্কারপূর্ণ মিথা। বাক্য বলিয়া ূ 

ঘেষণা করিয়াছেন। ঘটকগণ ষে মিথ. 

বাদী, ইহা আমরা শ্বীদার করিতে প্রস্তত 

আছি, কিন্ত তাহাদের বর্ণশ[র ৫কোন্ অংশ ৃ 

সত্য এবং কোন্ অংশ কান্ননিক, তাহা ূ 

নির্য় কর! ইতর জাতির পুক্হিতের ! 
স্থুলবুদ্ধির কার্ধা নহে র 

| 

বলিয়াছি, “বন্গ্রকার বচন সনূহ আলো- 

চন! করিয়। বোধ হইতেছে যে, যখন নে 

গ্রন্থকার কায়স্থ্ের প্রতি সদয় হইয়াছেন, 

তখনই তিনি তাহাদিগকে শেষ্ঠ জ'তি 

বলিষা প্রম!ণ করিতে যত্র করিয়াছেন, 

আবার যখন কোন" প্রভু উশনার ন্যায় 

বিছ্েম বানা পরিচালিত হইয়াছেন, তখনই 
তিনি তাহাদিগকে নরকে নিক্ষেপ করিতে 

|হ- এ] ক্রট করেন নাই । এমতাবস্থায় 

দিগেব বাকোর প্রতি কতদুব নির্ভর কর। 

যাইতে পারে, পাঠকগণ তাহাব বিচাব 

করিবেন |” ( ষষ্ঠথণ্ড, ন৩২ পৃষ্ঠ। ॥ ) 

এবার বোধ হয় গেপী বাবু শ্বয়ংই 

বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি আমাদের 

অভিপ্রায় না বু'ঝতে পাবিযাই আমাদের 

বিরুদ্ধে লেখনী মঞ্চালন করিয়াছেন । সুতরাং 

তাহার মহিত বাক বিতণ্ডা কব! আমাদের 

আমাদের প্রবন্ধ সমাপ্ত হইবার পূর্বেই | পোষাষ না। লেখনী ধারণ করিবার পূর্বে 

বাবু গোপশীচন্্র &দন গহাশয় তাহার | কিপিৎ অভিজ্ঞত। লাভেব প্রয়োজন। 

প্রেত্তিবারদ করিয়া! “কাধস্থবিচার" শীর্কক | মাতক্রোড়ে বমিয়। দুই চারি খান পুস্তকের 

প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার | পাতা উলউ্ইলেই অভিজ্ঞত। লাভ হয় না। 

প্রবন্ধ পাঠ করিয়া প্রতীত হইতেছে যে, ব্যবস্থাদর্পণ প্রথেত। ৬ণ্ঠাম।চরণ 



শবণ) ১২৯৭ |) 
সা ৭ পা 

অবশেষে স্বীকার 
পপ পাপ 

সরকার মহাশয় ইহ! 

করিতে বাধ্য হইয়াছেন, “বঙ্গীয় কায়স্থগণ 

যে বিশুদ্ধ _আর্য্য হংশজ, তৎ্পক্ষে কোন 

সন্দেহ হইতে পারে না, কিন্ত তাহারা বহু 

কল হইতে উপবীত ও গায়িত্রী পরিত্যাগ- 

পূর্ব্বক শৃত্র ভাবাপন্ন হইয়াছেন ।” 

পণ্ডিত তারানাথ ভর্কবাচস্পর্তি মহাশয় 

তাহার কোষগ্রন্থে লিখিয়াছেন ষে,.--এবং চিত্র 

গুপ্ত বগ্ঠানাং চন্দ্রসেন বংশ্যানাঞ্চ ক্ষত্রিষবৎ 

উপনয়ন বেদাঁধিকারস্থিতেক।লবশ1ৎ 

নস লোপাক্ব্রাতা ক্ষ 

ব্রাতযানাঞ্চকৃত গা ভানামুপণ্যনাদি 

রি ত্যাৎ শৃন্রধন্মত্বং ।' 

মনু বলিয়াছেনঃ নিচ্ছিবি, করণপ্রভৃতি 

জাতি ব্রাত্য ক্ষত্রিয় (১০ম 'অধ্যায়,২২শ্লোক |) 

পুরাতত্বানসন্ধায়ী প্ডিতগণ নির্ণধ করিয়াছেন 

মে, এই নিচ্ছিবিবংশে অন্তিম জিম মহ।বীর 

স্বামী জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবঃ ভগবান 

শান্যপসিংহের অভ্যুদয় কলে প্রবল পরাক্রম- 

14" 

শালী নিচ্ছিবি ক্ষত্রিয়গণ বৌদ্ধধশ্ম গ্রহণ : 

পূর্বক ব্রান্দণদিগের অসীম গ্রতুত্বের শীর্ষে 
কু্ারাঘ[ত করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়া- 

ছিলেন। সুতরাং এছেন নিচ্ছিবি ক্ষত্রিয়দিগের 

বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদিগের লেখনী শাণিত কুঠারের 

হ্যায় প্রয়োগ না হইবে কেন? সেই নিচ্ছিবি 

ত্রবদিগের সহিত করণন্দিগকে ত্রাতা- 

ক্ষত্রিয় শ্রেণীতে নিবি করা হ্টয়াছে। 

সুতরাং করণকায়ন্থ্দিগের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে ₹ 

কোন সনেহ হইতে পারে না। জামর1 একবপ 

প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি যে, মহারাজ অশো-' 

কের অভ্যুদয়ের পুর্ব হইতে দীর্ঘ কাল 

বাঙগ(লায় জেনধশ্ম গ্রবল ছিল। তৎপর 

সেনবংশীয় রাজাদিগের অভ্যাঢচারে বাঙা- 

লায় জৈন, বৌগ্ধ প্রভৃতি ধর্মের অবনতি 

আদিশুর ও বন্দীর কারস্থসমাঁজ | 
রি 

তদ- 

হু 

সেই সকল ধর্ার- 

লঙ্বী বিশ্বাসী ব্য'ক্তগণ ধর্মের জন্য জন্মভূমি 

৷ পনিত্যাগ পূর্বক সিংহল প্রতি দেশে চির 

৷ কাঙ্গের জন্য জাশ্রয গ্রহণ করিতে বাধ্য 
হ্য়াছিলেন। ইহ আমাদের অনুমান মাত্র 

নহে,প্রতাক্ষ প্রমাণ থাপ্ত ওয়া গিয়াছে । * 

সংসাধিত ারাছিল ও 

[ 
| 

| 

রি পপ শিপপপপত পাদ পপি 4 শিপ টি শ 

* দিংছলাধিপতি পরাক্রম বাঁছুব শাদনকাঁলে 

(১১৫৩--৮৬ শ্রীষ্টন্দি) গোৌড়দৈশের অন্তর্গত 

। রাঢমওলাস্ত৪পাতী “বারেক্দ্র” জনপদ নিবাপী 

ৃ কীত]াঁয়ন গোর রাঁমচন্দ্র“কবি ভারতী” নামত 

জনক ব্রাঙ্ষণ এই ধর্থের জন্য-_রাঁজার অত্যা- 

, চাঁরে_ সমাজের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়! 

সিওহল দ্বীপে গমন করেন। মহারাজ পরাকুম*বানু 

তাঁকে সাদরে ও সম্মানে গ্রহণ ফরয়াঁছেন। 

তিনি বিদেশে বলিয়। ভক্তিশতক নামক সংস্কৃত 

গ্রন্থ রচনা করিয়াছেগেন। তাহাতে ধর্ম-বিগলিত 

জদরে ছুঃখ করিয়। বলিয়াছেন--“রাঁঙজী আমাকে 

। দণ্ড দিন, পণ্ডিত মণ্ডলী আমাকে উপহাস কক্চন, 

| আন্ীয কুটুম্নগণ আমাকে পরিত্যাগ করুন, 

ফে পিতঃ জিন, আনি তোমাকে পরিত্যগ 

। করিয়া এক মুছুর্তও জীবন ধরণ করিতে 
পারি না।”ঃ 

রামচন্দ্র কবি ভারতী প্রণীত ভক্তিশতক 

১৮৮৫ ত্রীষ্টান্দে পিংহলে মুদ্রিত হুইয়াছে। 

শরদ্াম্পদ পগিত হ্বরপ্রসাদ শান্্ী মহাশয় এক 
নি ভক্তিশতক গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়],)কিঞ্দ্যন সার্ধ 

৷ সপ্ত শতান্দী পুর্বে যিনি ধর্সের জন্য জন্মভূনি 
| হইতে নির্বাসিত হুইয়াছিলেন, তাঁহার বিবরণ (5 

। & ৪. ৮৮ 7৪১, 90) প্রকাশ করিয়াছেন । আমরা 
কতজ্ঞতাঁর সহিত তাহা সারাংশ এস্কলে উন্নত 

রলাম। কিন্তু আমরা এম্থনে বিনীত ভাবে 
শান্্ী মহ)শয়ের একটী ভ্রধ প্রদর্শন না করিয়া 

থাকিতে পারিলাম না, ভরনা করি, তিনি এজন্য 

আমাদিগকে ক্ষম1 করিবেন । 

শীন্্রী মডাঁশয় রাঁমচক্ত্জ কবি কাঁবতীর লময়াঁব - 

ধারণ করিতে যাইয়] বলিয়াছেন “পু 5969৪3 

(100 10109091০01 089 99 01 1২9839018875010% 
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নব্যভারত। ( অষ্টম খও চতুর্থ সংখ] | 

রাহ নেই রর রারিডা 
ব্রাহ্মণের পদানত হইয়াছিলেন, তাহ্বারাই 

নিরুত্ধেগে দেশে বাদ করিতে 

পারিয়াছিলেন। ন্বুতরাং বোধ হইতেছে 

মে, বঙ্গীয় কায়স্থগণ পূর্বে জৈন ধর্মাবলম্বী 
ছিলেন । এই জন্যই তাহার ব্রাহ্মণদিগের 

দ্বারা এপ অপমানিত হুইয়াছেন। 

আমাদের এই মন্তব্যের প্রতি যদি 

কেহ আপত্তি করেন, তবে তাহাকে 

আমাদের জিজ্ঞাস্য যে, বাঙ্গাল। দেশের 

অধিকাংশ লোক যে পেন ছিলেন, তাহাদের 

বংশাবলী এক্ষণে কি হইল ?মাড়োয়াড়ী দ্ষেন- 

গণ'অল্লদিন হইল আমাদের দেশে আপিয়া- 

ছেন, তাহাদের সহিত প্রাচীন ইতিহাসের 

কোন সম্পর্ক নাই। 

পুর্ব্বে কেবল বঙ্গীয় বৈদ্যগখ কায়স্থ- 

দিগেব প্রতিপক্ষ ছিলেন। অধুনা ক্রমে 
ত্রমে সদ্গোপ, জ্ুব্ণবণিক, জুগী, চণ্ডাল 

গ্রভূতি জতিগণও আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি- 

পাদন মানসে গ্রন্থ প্রচার করিতে শবস্চ? 

পরত অগ্রসব হইয়াছে । সদ্গোপগণ 

শচীন গে'পজাতির একটি শাখা মাত্র। 

স্ুবর্ণবণিক 19 অস্পরণা জাতি, ধনবলে 

উন্নতি লাভ বি এক্ষণ বৈশ্যবর্ণে আনু- 
গ্রবিই হইবাব আনা »1.য়িত হইয়াছেন । 

৯ ৯ ০০ ১৯ পা 

190%089 1১11810011391)7016107760 51990 ৮ 00৪ 
))19019 0£ 1199 61950106) 00100215 ( 00) 

8150 1015 8৮5 2, 10710 70101) মহাহাজ পরাক্রম 

বাহু (প্রথম) একজন বিশেষ পরাক্রমশালী 
নরপতি ছিলেন। প্রাম!ণয ইতিহাস সমূহে ও 
ক্ষোদদিত লিপিতে তাঁহার বিবরণ প্রাণ্তড হওয়! 

শিয়াছে। তিনি সাগর শাখা! অতিরুূম করিয়া 

দক্ষিণাপথে বিজয়ী উবজয়ন্তী উডডীন করিয়া- 
ছিলেন। পরাক্রম বাহু ১১৫৩ খ্রীষ্টাাবে নিংহা- 
সনে আরোহণ করত শের মাল। শিরে ধারণ 

পূর্বক ৩৩ বদর রাঁজ্যশ।সন; করিয়াছিলেন। 
(0:951209078 11900905057, 911, 0,181) 

[81056150568] 29105 1১5 139) সপ পপ পি্প্পপ্পাাা পপি শপ পপ 

রত পক্ষে যদি বঙ্গে কোন জাতির বৈশ্য 

বংশীয় বলিয়! পরিচিত হইবার বিন্দু মাত্রও 

অধিকার থাকে, তবে কেবল গন্ধবণিক- 

দিগেরই তাহ! থাকিতে পারে। ভুগীও 

চগ্ডাল উভয়ই অনাষ] হিন্দু। খ্াহার! 

যোগী ও জুগীকে এক জাতি বিবেচন! করেন, 
তাহারা নিতান্ত ভ্রানম্ত। চালের অনয 

সবর জাতির একটি শাখা মাত্র। বঙ্গীয় 

চর্বকার জাতিরাও আপনাদিগকে খে 
বংশজ বলিয়। পরিচয় দিতেছে । কালে 

আরও কত দেখিব;-_-“রাজ্য পেলে সেখে, 

যার যাখুসি লেখে” । 1 

পাঠক, বঙ্গঞ্জ ও দক্ষিণরাটী কা 

দ্রগের কুলজী গ্রঞ্থগুলি পরিত্যাগ করিয়! 
একবার হিমালয় হইতে কুমারিকা, ও পূর্ব্ব 

স|গরের নীল গুল-বিধোৌঁত পবিত্র পুরুযো- 
ত্মক্ষেত্ন হইতে পশ্চিম সাগরের তরঙ্গ 

কলাপ-চুষ্বিত গুর্জরের শেস সীম! পষান্ত 

পরজমণ করিয়! দেখ. কানস্থানেই বঙ্গ- 
সপ ২ পদললাল শি 

. শারী মহাশয়ের মতে রি বল্লাল সেনের 

সমসাময়িক, কিন্তু আযাঁদের মতে ইনি শেষ হিন্দু 

গৌছেশ্বর (দ্বিতীয়) লক্ষমণ দেন দেবের লম- 

সাময়িক, সুতরাৎদেখা ষাইতেছে যে; ষে সময়ে 

স্বদেশীয় নরপতি কর্তৃক অসাঁধাঁচণ সম্মানল।ভ 

করত হলায়,ধ বঙ্গদেশে বসিয়া ব্রণ পর্দস্য 

রচনা করিতেছছিলেন, সেই সমগ্র রাঁণচন্্র 

'্বদেশীয় নরপতি ঘ্ব(রা নির্ব।পিত ইয়! 'সং-লে- 

শ্বর অপ্ররতমল্র নিঃশঙকমল কল্লগিলফেশ্বর পরা- 

ক্রম বাহু চক্রবর্তী 'র সভ,'য় সম্মানিত আলনে 

আনীন থাকিয়! ভক্তিশন্ভক রচন। করিয়ছিলেন। 

1 আমর] ইতর জাতি সমূহের উতির বিপক্ষ 

নছি। কিন্তুতাহার1 যে পন্থা অব্ম্বন করিয়। 

উন্নতি শিখরের সাল্গদেশে আরোহণ করতে 

ইচ্ছ,ক, আমরা তাহাতে ঘণা করি। কতকগুলি 

মিথ্যাবচন প্রমাণ সৃষ্টি না করিয়া ক্ষমতা দ্বারা 

উন্নতি লাভের চে্ট। করাই তাঁহাদের কর্তব্য / 



আব, ১২৯৭ 1) আনিসুর ও বঙ্গীয় ায়স্থ নার | ১৫৫ 

দেশের নায় কায়স্থগণ এবূপ অপমামিত ও | 01) (0 5, 8৪ 179 [375 0 07 
লাঞ্ছিত হয় নাই। ভারতের যে কোন ;1001660 ॥]) 10 110 [ড51)81110:08,% 

প্রদেশে গমন করিবে, সেষ্ই স্থানেই দেখিতে ইহ সর্ববাদিসম্মত যে, বাঙ্গাঙ্গার 
গাইবে ঘে, হিন্দুদিগের শ্রেণী বিভাগ কালে । ব্রাহ্মণের নিয়েই কারস্থ ও বৈদা। আমরা 
কায়স্থদিগকে তৃতীয়স্থান প্রদত্ত হইয়|গাকে, : পূর্বেই বলিয়াছি, বঙ্গীয় কায়ন্ত ও বৈদা 
কেবল ত্রান্গণ ও ক্ষতিষ (রাজ পুত্র) জাতি | উত্ভস্ট এক গুল হঈতে উত্ঞন্ন। আমাদের 
ক'য়স্থদিগেব উর্ধে স্থান প্রাপ্ত হন । পর্ব্রই | এইট নিপাত গে ডা কায়স্থগ গৌড়া বৈদা- 
বৈশ্যগণ কায়স্থদিগের নিয়ে আসন প্রাপ্ত; গণের আপ্রতিকর ওয়! থকিলেও অনে- 
হইয়া থাকেন। বঙ্গদেশ বাতীত ভারতের | কেই ঈহ। সঙ্গত বলিষা স্্ীকার কৰিয়াছেন | 
অন্য কোন প্রদেশে কায়স্থের গতি কেহ ৃ 

“শৃদ্র? কিন্ব। "দাস" শব্ধ প্রয়োগ করিতে ৷ 

সক্ষম হয় নাই। বেইন সাহেব বো ঙ. 

প্রেসিডেন্দি-নিবাসী ছিন্দুদিগের জাতীয় | 

ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া! অনুসন্ধান করত | ততকাল এই জাতীয় হিংসা ও কলহ 
লিখিয়াছেন, “হিন্দু সমাজের তৃতীয় শ্রেণী চলিতে থাকিবে । এ রাবণের চিতা নির্বাণ 
অর্থাং কাষশ্থদিগের শিবায় শিরায় যে বিশুদ্ধ ূ হইবে না। তাই সবিনয়ে বলিতেছি, এপ 

ৃ 

বৈদাদিগের প্রতি আমাদের সাহুনয় 

খিবেদন যে. তীঙ্তারা মহল্পাল কাযস্থদিগকে 

শৃদবংশজ বলিষ। আপনাদের শেন গ্রতি- 
প1দন মানসে লেখনী সঞ্চালন ক্কবিবেন, 

ক্ষত্রিয় শোণিত প্রবাহিত হইতেছে, ইহ। 

আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে গারি।" 
এইরূপে ভারতের যে কোন প্রদেশের 
কারশ্দিগের বৃত্তান্ত আমরা অনুসন্ধান 

করিয়াছি, আমরা কোন স্থানেই তাহাদের তেছি, ইহা কি আমাদের ভ্রাত-বিরোধের 
শ্রেষ্ঠত্ব ব্যতীত নিক্টত্বের প্রমাণ প্রাপ্ত হই ; সময! এপ, পরস্পরের সাহায্যে আমর 
নাই । উন্নতির পথে অগ্রসর হই। যাহাতে পুনর্বার 

্রীধস্্াবলম্্ী ডাক্তার ক্ষ্ণমোচ্ছন ; দ্গতে আমর! আত্ম প্রাধান্য সংস্থাপন 
বন্দ্যোপাধ্যার কায়স্থ ও বৈদ্য জাতিকে | করিতে পারি, সেই চেষ্ট। করাই আমাদের 
বর্ণশঙ্কর শ্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন ; মর্বতোভাবে কর্তবা। নচেৎ আত্ম কলহ 
“1109 £//97056% [)0516100 0? 050 10160 করিয়া অধঃপাতে গেলেকি হইবে? ছা 
10098. 2101)6218  £1009 116 1117])01671)09, বিধাত! এরূপ অসংখ্য বর্ণ ও সম্প্রদায়" 
1101) 19 2/$20160. 0০ 0৪ [077786705 প্লাবিত দেশে কি একতা স্ংস্থাপিত হইবে ! 
200 ড510789. 1106 10/779 88 11601৭8 আমাদের পূর্ব প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার 
204 009 19669 23 [07781019008 979 01- পর কায়স্থ জাতির ইতিবৃত্ত মূলক তুই খানি 
00819(901) £90100190 ৪5 890616006, (গ্রন্থ প্রকাশিত হইযাঞ্ছে । এন্থানে 
1067 ০০৫1) 2 7307709] ৪ 0৮76 58০000 | তাহার পরিচয় প্রদান কব আবশাক 
0015 6০ বীর ও 505,110 70710551001 হইতেছে । 

* গত 
ন্ 

কলহ পরিত্যাগ করিয়া পরস্পন্ ভ্রাতভাবে 

আলিঙ্গন করি। একবার স্মরণ করিম! 

দেখ, আমবা সাঁতশত বণ্পর যাবত কত 

অস্পৃশ্য জাতির পাছুকা মন্তকে ঘঙ্ছন করি- 



১৭৬ নধাস্ভারত। ূ ( চার খ্, তু সংখ্যা 
পপি পাশ শপ কপ ল্প০৮০৭০০০ 

১। টাকুর রা কায়স্থ জাতি ও | বয়ক্রম প্রায় ২০০ বৎসর তে । এই গ্রন্থে 

বারেন্্র কায়স্থ নমান্গের ইতিবৃত। সাহিতা | কায়স্থ জাতির উৎপত্তি, .পঞ্চকায়স্থের 

সমাজে ন্পরিচিত শ্রীযুক্ত নাগ গোবিন্দ- | বাঙ্গলাধ আগমন ও বঙ্গজ কায়স্থদিগের 

মোহন বিদ্যাবিনোদ বারিধি মহাশয় ; বংশ!বলী ওবিববণ প্রাপ্ত ₹?য়। যায়। শ্রীধুক্ত 

ছঃব| এই গ্রন্থ সঙ্কলিত। বায় মঙ্তাশয শশীভূমণ নন্দী মহাশয় বাঙ্গালা অন্ু- 

বিশেষ পাতা স্হকানে গ্রন্থের প্রথমাংশে বাদে সহিত মূলগ্রস্থ প্রকাশ করিয়াছেন। 

কায়স্থ জাতির উৎপত্তি বর্ণন|,কবিয়। কায়স্থ- 

দিগকে ক্ষত্রিব বংশজ অবধাবণ করিয়ছেন, 

গ্রন্থেব শেষাংশে ববেন্দ্র কাধস্থদিগের 

ইত্িবুন্ত বর্ণন করিয়াছেন । বলা বাহছুলা । 

র্ ই্ার নুলা|*আনা মত । বঙ্গীয় কায়স্থ- 

গণের সকলের এই উপাদেয় গ্রস্থ পাঠ 

কন| উচিত। রাষ মহাশয় ও নন্দী মহাশয় 

উ্খই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। তাহা- 

মে, বরেন্দ্র কাষস্থদিগের “ঢাকুব” নামে ৃ দেব প্রকাশিত গ্রন্থদ্বয় ঘবাব1 বঙ্গীয় কায়স্থ 

গ্রাচীন কুলজী গ্রন্থ আছে। বায় মঙ্তাশয় | সমাজের যথোচিত উপকার সংশাধিত হইবে 

সেই" গ্রন্থ অবলম্বন কবিয়। উন্লিশিত গ্রন্থ আমব| শ্রুত হইলাম, ময়মনসিংহের অন্ত- 

প্রচার করিয়াছেন বলিয়।ই ইহাকে ঢাকুব | তি সঙ্কোযের খা।তনামা তুমাধিকারিণী 

আখা। প্রদান করিয়াছেন । ূ শ্রীমতী জান্ছবী চৌধুবণী দ্বার একখণ্ড 

২। ধাবানন্দ মিশর প্রণীত ক!মস্থকাবিকা। | কাযস্থ বংশাবলী প্রকাশিত” হইয়াছে। 

চন্দ্রদ্বীপাধিপতি বাদ প্রেমনাবাষণের | এই গ্রন্থ আমরা দর্শন কবি নাই, সুতরাং 
সভাপ্ডিত শগুল/ গোত্র বন্াা)- ূ তৎ সঙ্খন্ধে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে 

বংশীয় ঘটক ধ্বানন্দ সংস্কত ভাসায় এই ৰ পাবিলাম না, এজন্য আমরা ঢুঃখিত আছি । 

গ্রন্থ প্রশয়ন করিঘ|ছিলেন, এই গ্রন্থের: (ক্রমশঃ) 
| শ্,কৈলান চন্দ্র সিংহ । 

5 ১ স্ শা 

বেল। গেল সন্ধ্যা হল 

বেলা গেল, মন্ধ্য। হ'ল তুর্ধ্য বললো পাটে; | রন্তু উঠে থেটে খটে উদয় অস্ত ধ'রে, 

সোণার বরণ রোদের কিরণ নাইক পথে ঘাটে । | লাঙ্গল কাধে, কাস্তে হাতে চাপা শায় ঘরে | 

মাটী ছেড়ে গাছ পাহাড়ে উঠলো গিয়ে তার, | বাজার ক'বে এলেন ফিরে মেছনী কাবারী, 

বরের মতন,দেখতে কেমন,মাথায় টোপর পরা!| হাট বাজারে বিক্রী. ক'রে মৎস্য তরক'রী। 

ধীরে ধীরে ঘরে ফিবে যাচ্ছে গরুর পাল, বলদেগণে বলদ সনে ফ্িনে বেচে এলো, 

পাচন হাতে,সাথে সাথে,ভাড়িয়ে যায় রাখাল।] 'বাবা'ব'লে ছেলে পিলে কোলে উঠতে গেল। 

উড়িয়ে ধূল বাছুর গুল! কচ্ছে কত খেল!) | টিপি থেকে মোরক ডাকে মুসলমান বাড়ী; ' 
সবার চিত হরযিত বাড়ী যাবার বেল।। কাছ। খোলা মিএ মোল। ধুচ্ছে গেফ দাড়ী। 

পাঁতের তাড়ি লয়ে বাড়ী যাচ্ছে পড়োগণ, 1 দর্গ। তলে সবাই মিলে পড়তেছে নামা; 

যেতে যেতে, পথে পথে, পড় ছে গণ্ড। পণ । | বাড়ীর ভিতর গণ্জে বিভোর রঘাদের ওণ পাাজ। 
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সারি সার বউ ঝিয়ারি জল আন্তে যায়, | জেলে ধূমা আঁনাগন1 কচ্ছেঘর দ্বার । 

'মোলক নাকে,কলপী কাকে.আলতা পরা পায়) | বউ র্াধছে, ছেলে কাদছে,গিক্সি জপে যার 

বাজছে কেমন, ঠনম্ ঠনন্, তাবীজ লঙ্গকুল! | দাগয়ায় বসে,.কশে কেশে,কর্তা ভামাক খাঁয়। 
রলিক পবন উড়িয়ে বসন কচ্ছে লক্জাকুল। | ঠাকুর ঘরে মধুর স্বরে বাঁজছে ঘণ্টা শাক, 

পুকুর ঘাটে ষুটে পুটে কনে বউ গুলি, ৷ ঘড়ী কাশর,বাজ্ছে ঝাঝর,দানাই ঢোল ঢাক। 

মনের ব্যথা, কত কথ। কচ্ছে বলাবলি । | ছেলে আলো জনাক্ গুলেওএদিক গদিকধার় 

বনে বাদাড়ে,ঘোঁজ পাদাড়ে ছিল অন্ধকার, | খোঁজে যাকে,পাঁয় না তাকে,ফের খুজ হেযায়। 

দিল দেখ।, কালি মাথ।, ভূতের আকার । ূ নৃক্ষ তলে কাঠ জেলে নন্নাসী গেঁসাঈ, 

পায়রা ঘরে, চড়,ই ব'ইরে,কার্ণিশেতে কাক, : গাচ্ছে ভজন, কচ্ছে পুজন অঙ্গে মেখে ছাই। 

সঙ্গ্যা দেখে,থেকে থেকে ড|কৃছে আগন ডাক শ্মশান ধারে শ্যাল কুকুরে কচ্ছে গগডগোল, 

অন্য পাখী আধার দেখি উড়ে উড়ে যাঁয়, | বক্র শুকায় পীল। চম্কায় শুন্লে বিষম রোল ! 

দলে দলে, সবাই মিলে, গছ, পালা,বাসায়। তঙ্গ। দোকানে পথিকগণে বাস। ল'তে যায়, 

কোটর থেকে পেঁচা ডাকে এক একটি বার, ] কেউ গান গায়, কেউ বা ঘুমায়, কেউ বা 
ভাবছে মনে এতক্ষণে উড়ে হবে বা'র। ঘ্লাধে খায়। 

নদীর ধারে বিষাদ ভরে ভাব্ছে চকা চকী- ] নৌফাশুলি বাদাম তুলি যাচ্ছে পাল ভরে, 
কেমন করে রাঁতি ধ'রে রইবে একাকী । 1 উড়ছে মেন শকুন শেন ভান বা'র ক'রে। 

একটি ভাঁরা,ছুটি তারা,তারা ঝিকৃ মিকৃকরে, ! এমন সময় ধীরি ধারি বয় দক্ষিণে বাতাস 

বধু যেমন খোলে বদন ঘোম্টা তুলে ধ'বে। ূ সন্ধাসনে শীতল প্রাণে সবারই উললাস। 

বাসর ঘরে ধরকে ঘেরে নারী যেমন ধারা, | ফল বাগানে, নবীন প্রাণে,ফুটলো। কত ফুঙ্স, 
চাদের পাশে তেমনি এসে বসলো! সব তার।। | দেখতে যেমন,গন্ধে তেমন কচ্ছে প্রাণ!কুল। 

ঝিঝি রবে বি ঝি সবে ডাকৃছে গর্ত থেকে; পথে ঘাটে, মাঠে হ!টে, নাইক জন মানব, 

বেতের বনে শিয়ালগণে উঠ ছে ডেকে ডেকে। (ক্রমে হ'ল কোলাহল সকলই নীরব । 

ছোট মেয়ে শুচী হয়ে কচ্ছে সেজুতি। ৃ সন্ধা! হ'ল, নবাই গেল নিজ নিজ ঘরে; 

বিউড়ী যারা,জ্বালছে তারা,সাঞের দীপবাতি। ূ ভ'ব্ছি ব'সে, যাব কিসে ভব-নদী পারে । 

তুলসী তলে প্রদীপ জেলে কচ্ছে নমস্কার ক্লীসিদ্দেশ্বর রায়। 

শশা নী শ্ীাশীসিীপিশীশশী শশিীপিশীশীসাশি 

জপ পিপি 

জজ মুলারের নবজীবন। 

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে যুলারের বিংশ বৎসর । শিক্ষার সমস্নে তাহার দিব্য পাপ-বোধ এবং 

বয়স পূর্ণ হইল | এই বয়সে নভেম্বর মাসে | ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিবার প্রবৃত্তি জন্বিয়া” 

এক দিন তাহার পূর্র্ব পরিচিত বেট। নামক | ছিল।কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া নুতন 

জনৈক ছাত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল । বেটা ) নুতন সংসর্গে মিলিত হইয়। তাহ'র উপধ- 

পুর্বে গ্রভীর ও শান্ত ছিলেন। পাঠশালায় সনায় দাসন্য ও অনাস্থা ভানসয়া।ছুল। 

১৩ 
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আমাদের মুলার এই যুবকের পূর্ব্বকার 

সততা, চিস্তাশীলতা এবং ঈশ্বর-ভক্তি ল্মরণ 

করিয়া, তাহার সঙ্গে থাকিলে তাহার 

নিজের উপকার হষ্টতে পাবে, এই আশা 

করিয়। তাহার সহিত মিলিত হইলেন। 

কিন্ত জতি অন্নকাঞ্জ মধ্যে মুলার বেটার মত 

পরিবর্তনের কথা বুনিলেন। এরূপ মত 

পরিবর্তন সত্বেগ কিন্তু বেটার এখনও ভাল 

বিষয়ের দিকে কিঞ্চিৎ আকষণণ এবং সৎ 

ভাবে জীবন অতিবাহিত করিবার অভিলাম 

ছিল। মুলারের দশাও বেটার ন্যায় 

হইল। সেই হেতু মুল!রের সহিত বেটার 

অস্তরের মিল হইল। বেটা কষেকটী বন্ধুব 
সহিত, একজন শ্রীষ্ট-ভক্তের ব[টীতে, উপা- 

সনায় ও বাইবেল পাঠে যোগ দিবার নিমিন্ত 

প্রতি শনিবার সন্ধ্যার সময় একত্রিত হই 

তেন। এই কথাজ্ঞাত হইয়! জর্জ তথায় 

যাইতে আগ্রহ গরকাশ করিলেন। তিনি 

বেটার প্রমুখাৎ শুণিলেন যে, একট 

সভায় ধণ্্পুস্তক, একটা রে ও 
০ 

নব্যভারত। ( অষ্টম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা | 
হা সিউল 

নির্ভর করিতে শিক্ষণ করিলেন। সেদিন 

একটা যুব! ধর্ম পুস্তকের একটী অধ্যায় এবং : 
উপদেশ পাঠ করিয়াছিল। উক্ত উপদেশ 

মুলারের মনে এরূপ বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, 

তিনি তথায় তিন চারি শনিবার উপযূণাপরি 

ওয়েগনারের সহিত ধশ্পুস্তক সম্বস্ধে 

কথোপকথন করিয়াছিলেন । এসম্বদ্ধে মুলার 

নিজের ভাষাম় এইরূপ বলেন ,--“এখন 

মার জীবন সম্পূর্ণ নূতন; কারণ আমি 

একেবারে সমস্ত পাপ দুর করিতে না 

পারিলেও অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগ ও ক্রীড়া 

ভবনে গমন একেবারে বঞ্জন করিয়াছি'। 

পূর্বের ন্যায় সাভাবিক অনতাকথন অনেক 

পরিমাণে ত্যাগ করিয়াছি, কিন্ত ইহার 

পব ছুই একবার মিথ্যা কথা বলিয়াছি। 

এই সময়ে আমি ফরাসী ভাষা হইতে এক 

খানি উপনাস জন্মনভামায় অনুবাদ করিতে 

ব্যাপূৃত ছিলাম । এই পুস্তক মুন্রত করিয়া 

পারিস নগরে যাইবার ইচ্ছা! করিয়াছিলাস । 

একটা ৃ অবশেষে, পুস্তকথানির আদান্ত ভ্রমে পরিপূর্ণ 

মুজ্রিত ধশ্মোপদেশ পাঠ করা হয়। এই ৰ হইয়ছে দ্েখিয়! বিক্রয়ের আশ পবিত্যাগ 

কথ! শুনিয়া তাহার মনে হইয়াছিল যে, | 

তিনি যাহার জন্য এ পর্যন্ত অন্বেষণ করিয়া 

বেড়।ইতেছিলেন, তাহ! প1ইলেন। শনিবাঁব 

রাত্রে বেটার সহিত তিনি 

গমন করিলেন। 

সভ। হইত, তিনি এক জন ব্যবসায়ী ও 

ধার্মিক লোক। তাহাব নাম ওয়েগনার। 

এইমভা হইতেই মুলারের জীবনের 

নবষুগেব গভাদয় আরম্ভ হইল। এখানে 

কেবল উপাসনা, স্ততি এবং উপদেশ 

পাঠ হইত। কিন্ত ইহার দ্বারাই তিনি 

তাহার অসৎ চরিত্র বুঝিতে পারিলেন এবং 

মুক্তিরজন/ অনাদ্যন্ত পরমেশ্বরের উপর 

এ সভায়, 

ধাহার বাটীতে এই | 

করিলাম।” মুল।বের চরিত্রের এই পরি- 

বর্তনে তাহার সমপাঠীগণ তাহাকে বিজ্বপ 
করিত; কিন্তু তিনি সে সকলের প্রা ত 

ক্রক্ষেপ করিতেন নাঁ। তিনি ঈশ্বরকে 

হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতেন, কারণ তিনি 

তাহাকে অসত্পথ হইতে সৎ্পথে আমিবাব 

নতি গ্রদ্ধান করিয়াছেন । ঈশ্বরের প্র ত 

প্রগাঢ় ভক্তি থাকায় তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 

৪ উৎসাহশীল হইয়।ছিলেন। তিনি পর- 

মেশ্বরের জন্য অক্লানচিতে সমুদয় কষ্ট সহা' 
করিতেন এবং তাহার জন্য অতি কঠিন 

কার্ধ্য সম্পন্ন করিতেও প্রস্তুত ছিলেন । 

এইরূপে মুলার যখন মুক্তিরপথ দেঁখিলেন, 
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থন তিনি অপরকেও মুক্তির উপায় দেখা- 
ইয়৷ দিতে ইচ্ছা করিলেন । তিনি অলস 

্রীষ্টিয়ান ছিলেন না। কেমন করিয়। 
অনাকে উপদেশ দ্রিবেন ও অনোর উপকার 

করিবেন, তিনি সর্বদাই তদ্িষয়ে বিশেষ 
মনযোগী ছিলেন। তিনি ধন্মপ্রচারকের 

কার্ধষে) প্রবেশ করিবেন, মঙ্কল্পল করিলেন । 

এই সময়ে ডাক্তার থোলক নামক এক 

সরল ও সৎ খ্রীষ্টান হল বিশ্বরিদ্যালয়ের 
ধর্ম[ধা।পক হইয়]! আসিলেন। এই ঘটনায় 

মুলাবের মনে অভূতপূর্ব আশার সঞ্চার 

হইল । 

এই সময়ে মুলার তাহাাব পিতা এবং 

ভ্রাঙাকে আপন মত পরিবর্তনের বিষয় 

উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিলেন; কিন্ত 

দুঃখেব বিষন্ন এই যে, পত্রের প্রত্যুত্তরে 

সন্তোষের পরিবর্ডে অত্যন্ত বিরক্তি 

উপহার পাইলেন। প্রচার কার্যে নিযুক্ত 

হইবার প্রন্তাবে উৎসাহ ও অন্গু- 

মতি পাওয়া দূরে থাকুক, বরং তিনি 

বিশে বাধাই প্রাপ্ত হইলেন । মুলার 

বলেন ;_«আমার পিতা আমার প্রতি 

অত্যন্ত অসন্ষ্টি প্রকাশ করিলেন এবং যৎ- 

পরোনাস্তি তিরঙ্কার 'করিতে লাগিলেন; 

কারণ তিনি আমাকে যজন ব্যবসায়ে 

নিযুক্ত করিষা! আমার সহিত বৃদ্ধাবস্থায় 

থে কালাতিপাঁত করিবেন, এই আশায় 

আমার শিক্ষার নিমিত প্রচুর অর্থ ব্যয় 

করিয়াছিলেন। তাহার সেই আশ! আজ 
বিফল হইতে চলিল দেখিয়া! তিনি অতিশয় 

ক্রে।ধান্বিত হুইয়ী লিখিলেন, “ আমি 

তোমাকে আর পুত্র বলিয়া স্বীকার করিব 

না" । আমি প্রভূর ইচ্ছার উপর নির্ভর 

করিলাম, বিচলিত হইলাম না। আমার 

জর্জ মুলীরের নবজীবন ! 
১২ পশাশিশিশিশ ৩ ৯০, ১০৯৯৯৯৯৬৭৭০ সর 

মৃত পরিতাগ করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্ট! 

হইল ; অনেক বাধ বিপত্তি উপস্থিত হইল । 

কিন্ত ঈশ্বরের আশীর্ব!দে এই কঠিনতর 

পরীক্ষ। হতে ওআমি উত্তীর্ণ হইলাম। পিতা 

ও জোন জরাতাঁর নিকট বিদায় লইবাঁর সমর 

ভ্রাতাকে কহিলাম যে, অঙাদীশ্বরের অনুগ্রহে 

আমার উদ্ধার হইয়াছে, আমি অবশ্তই 

তাহার পরিচর্যায় জীবনাতিবাহিত করিব । 

আমাকে ইহার পর৪ ছুই বৎসরকাল 

বিশ্ব-বিদ্যালয়ে থাকিতে হইয়াছিল । এই 

সময়ে পূর্ববাপেক্ষা অর্থের অধিকতর প্রয়ে- 

জন হইলেও, আমি পিতার ইচ্ছান্রূপ 

কার্গ্য করিতে পারিলাম ন। ভাবির তাহার 
নিকট আর কিছু মাত্র অর্থ সাহায্য প্রার্থণ! 

করিব না, প্রতিজ্ঞা করিলাম । আমার 

এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা! হইয়াছিল ।%* 

এই সময় আমেরিকা হইতে কয়েক জন 

লোক হল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে 

আমসিলেন। অধ্যাপক থোলক মুলারকে 

উপযুক্ত ব্যক্তি বিবেচনা করিয়1 তাহাদ্দিগ- 

কে জন্মান্ ভাষা শিক্ষা দিতে নিষুক্ত করি- 

লেন। ই্টীরা, মুলারকে যথোচিত অর্থ 

সাহায্য করিলেন । এইরূপে মূলারের 

আবশ্তকীয় অর্থ সংগ্রহ হইল । 

ইনার পরও কেহ কেহ তাহাকে প্রচারক- 

পদ গ্রহণের অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে 

উপদেশ-দিয়াছিল ; কিন্ত তিনি তাহ পাংরন 

নাই । এ সম্বন্ধে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া 

তাহার আদেশের অপেক্ষ! করিতে লাগি" 

লেন। এই রূপে, তাহার, তগবানের উপর 

সরল বিশ্বাস ও বালকের ন্যায় নির্ভর 

করিবার প্রকৃতি জন্মিল। 

তিনি অন্যের উপক!র কবিবাব স্থযোগ 

চন্বেণ করিতে লাগিলেন । রোগীর সেবা 
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করা, এই সময়ে তাহার জীবনের প্রধান কাজ [কিন্তু কোন বিশেষ কারণ নিবন্ধন তাহার 

হুইল । ক্রমেতিনি সমবেত ব্যক্তিদিগের মধ্যে | তথায় যাওয়া হইল না । এই স্ষোগ 
ধর্মগ্রচার আরম্ভ করিলেন । একবি'শ বর্ষে | অপস্কত হইলে, অধাপক খোলাক, ইনদি 

পদাপণ করিবার অনভিপূর্কে তিনি প্রথম | সমাজের ধর্ম প্রচারকের ভারগ্রহণে মুলার সম্মত 
বক্তৃতা করেন । দ্বিতীয়বার, বক্ত তা লিখিয় | কি না,জানিতে চাহিলেন । মুলার ইনণদজা- 

তাহা কণস্থ করিয়া ছুই জন শ্রোতার | তিকেঅত্যন্ত ভাল বাপসিতেন,এবং তাহাদের 
মম্ুখে বলেন । তৃতীয় বার এরূপ বক্তা | ভাষার অতিশয় আদর করিতেন, ল্থতরাং 
কস্থ ন। করিয়া ধর্মপুস্তকের কোন | তাহার সম্মতি জানাইলেন। সম্মতি পাইয়া 

এক অধ্যায় ব্যাথ)। করেন। ইহাতে | অধ্যাপক মহাশয় লগুন সোসাইটাতে পত্র 
তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইলেন। ক্রমে ! লিখিলেন। তীগাবা, ছয় মাস কাল কাধ 

তিনি ভিন্ন ভিন্ন লোকের সম্মুখে উল্লিখিত ; শিক্ষার পব একটী কার্য ছ্রিতে সম্মত 

উপায়ে ধর্খোপদেশ প্রদান করিতে লাগি"; হইলেন। মুলাব ইহাতে সম্মত হইলেন | 
লেন। ত্রিনি দ্রেখিলেন, যেগুলি কণ্স্থ | বিলাত যাত্র। করিব।ব আয়োজন হইল । কিন্ত 
করিয়া বলিতেন, লোকে সে গুলির বিশেষ ! এক বাঘাত উপস্থিত হুইল । প্রুসি- 

গ্রসংশা করিত বটে, কিন্ত যেগুলি মন হইতে ূ য়ার প্রতোক স্ুস্থকায় পুরুষকেই তিন 

উপস্থিত বলিতেন, তাহাতে লোকের অধিক ূ বসব কাল সৈনিকের কাধ্য করিতে হয় । 

উপকার হইত। স্ৃতরাং তিনি শেষোক্ত : ধাহারা নিষমিত রূপ গ্রীক, ল্যাটীন ইত্যাদি 

উপায় অবলম্বন কলিলেন। এ শিক্ষ/। করিয়াছেন, কিন্বা ধাহারা 

এই সময়ে মুলার হলের অটবতনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, 
বিদ্য।লয়ে ছিলেন। এখানে সভাসমি- ৷ তাহাদিগকে কেবল এক বৎসর সেনা দলে 

তিতে যোগ দান, ও বাইবেল পাঠ করিয়া থাকিতে হইত। যখন জর্জের বিংশ 

সাধারণ সমক্ষে ধন্মোপদেশ দিবার নিমিত্ত ! বতসব বয়এন্রম, তথন তাহাকে পরীক্ষা 

গ্রস্ত হইতেন । এই সকল কাধে তাহার কবিয়। তপনিক কাধ্যের উপযুক্ত বলিয়। 

জনেক সময অতিবাহিত হইত । সময়ে! স্থিব কবা হঈযাছিল। কিন্তু তিনি আরও 

সময়ে তিনি ১৭ মাইল দৃবে গ্রপিক্ক। তিন বতসর অপেক্ষা করিবার অনুমতি 
ধন্ময(জকগণের উপদেশ শ্রবণ করিতে 

যাইতেন। 

পপ পপ আপ প্রা া 

পাইযাছিলেন। তাহার বয়স যখন ভ্রযষো- 

বিংশ বত্সর, তখন সৈনিক কাধ্য না 

এই রূপে এক বৎ্পর চলিয়া গেল । : কবিয়া দেশ হইতে যাইবার অন্থমতি 

মাপ্রদেশের প্রচার সমাজের (91)0175506%] : পাইলেন না। রাজা শ্বয়ং ইচ্ছা করিলে 

10159101791 ১০৩1৪৮)অধীনে বুথারষ্ট নগবে | ছাড়িয়। দিতে প!রিতেন। ধাহার] প্রচারকার্ধ্য 

একট্ট কাধ্যে যাইবাব জন্য শিতার অতি 1 করেন,তীঙ্থাদিগকে অনেকবার যাইতে অন্থু- - 

চা(হয়। পাঠাইলেন। মুলারের জন্মভূমি হইতে | মতি দেওয়া হইয়।ছিল। ম্মতরাং তিনি মনে 
বুথার& নগর সহস্র মাইল দূরে অবস্থিত | করিলেন তিনিও অন্থমতি পাইবেন। এই 

থাকিলে, তিনি পিতার অন্গমতি পাইলেন। ূ রূপ শিদ্ধ[স্ডরে পর রাজাংকে এবিষয় জানান 

৮ শশিপসপাশত পাশপাশি শি ্প্প্পিপপাপীসী শাটিস্পাপীপ শাপলা শীসিীিশাশ শত 
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ছইল কিন্ত তিনি উত্তর দিলেন যে, “এবিষয় | সমাঞ্জের ধিশেষ উপকার লাধন করিতে 
মন্ত্রী মগলীর আয়ভাধীন ।* সমর্থ হইবে ।” লওন যাত্র। করিবার পূর্ব ফে 
মুলার বড়ই ৰিপদে পড়িলেন। তিনি দেশ কয় দিবস তিনি বার্লিনে অবস্থিতি করিয়া- 

ছাঁড়িয়। যাইতে সাহস করিলেন না, অথচ | ছিলেন, সে সময় তিনি দীন দরিদ্রের 

প্রচার কার্যে ব্যাপৃত হইতে হ্ৃদুয়ের একান্ত : বাটীতে ও কারাগছে গমন করত তাহা- 

বাসনা । ভাঁবিষা ভাবিয়! পীড়া জন্সিল। ৃ দিগকে ধন্মোপদেশ প্রদান করিতেন এবং 

আরোগ্য লাভের পর পূর্ববোত্র উপকারী ন্মযোগ পাইলেই পরোপক!রে ব্রতী হই- 
অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট হইতে এক খানি 

পত্র পাইলেন । অধ্যাপক মহাশয় তাহাকে 

শিক্ষকের কাজ দিবেন বলিয়' বার্লিনে 

যাইতে লিখিয়/ছিলেন। তিনি পত্রে আরও 

লিখিয়াছিলেন যে, রাজধানীতে বিচারালয়ের | দিগের ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন । 

নিকট থাকিলে সৈনিকপুরুষের কণ্্ম হইতে : যাহাতে এই সমস্ত ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষ1 
নিষ্কৃতি পাইবার সম্ভাবন1। । কবিতে গারেন, তিনি তজ্জন্য বিধাতার 

১৮২৯ খ্রীঃ জব্দের জানুয়ারি মাসে জর্জ | নিকট সর্বদ] প্রার্থন। করিতেন! কিছুকাল 

চতুর্নংশ বর্ধে পদ[প্থ করিলেন। তিনি দেখি-। অধায়ন এবং ইছুদিদ্িগের জনা পরিশ্রম 
লেন, নৈনিকদলে প্রবেশ ভিন্ন আর উপায়া- করিয়া তিনি আরে! মহৎ কার্যের জন্য 
স্তর নাই। তাহাকে অতিশয় ছুর্র্বল দেখিয়! ; এই সোঁসাইটীর সহিত মন্বন্ধ পরিত্যাগ 

জনৈক কন্মচারী তাহাকে এই অবস্থায় ৰ কবিষ। ডিভনসায়ারে গমন করত তথা- 

শিবিরে প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি | কার লোকদিগেব মধ্যে ধর্ম প্রচার করিতে 

প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিলেন | আবেদনানু-. লাগিলেন। ক্রমে তিনি টেমথের এক 
সারে মুলার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পরীক্ষিত হুই- : মন্দিরের পুরোহিত হইলেন। 
লেন। এই পরীক্ষায় তিনি সৈনিক পদের | কিষদ্দিবস এখানে থাকার পর তিনি প্রচার 

অনুপযুক্ত বলিঘ়া বিবেচিত হইলেন। করলেন যে,তিনি এই ধর্মশলার পৌর- 
ডাক্তারের নিকট এক খনি প্রশংস। হিত্য কার্য্ের নিমিত কোনও নির্ধারিত 

পত্র গ্রহণ করিয়া মুলার প্রধান টন্যা- | বেতন লইকেন না; কিন্তু প্রত্যেক 

ধাক্ষের সমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি! শ্রোতা তাহার ভবণপোনণেব জন্য যাহা 
জজকে পুনঃ পরীক্ষার জন্য আর এক শ্বেচ্ছাপুর্রবক দান করিবে, তাহাই আন- 

জন ডাক্তার নিযুক্ত করিলেন। ইনিও দের সহিত গ্রহণ কারকেন। এই সময়ে 
পূর্ব বাক্তির ন্যায় মত প্রকাশ করিলেন; ! তিনি বিবাহ করিলেন। এখন তীহার 
'কুতরাং মুলার বিনা কষ্টে নিষ্কৃতি লাভ! বাৎসরিক আয় €৫ পাউড মাত্র। * 
করিলেন। সেনাপতি মহাশয় নিজ হস্তে লিরিরভু রর ৩ আমা আমাদের 

মুলারের মুভি পত্র লিখিয়। দিয়া কহিলেন, ; দেশের পক্ষে প্রচুর হইলেও বিলাতের পঞ্গে 
“ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তুমি ইছদি | অতি অপ্প। 

পা এ নিলা জি শত পপ শট সপ পপি পা সপ 

পা শা্পিপপপ্পেপপ্পাপপাাশা পাপা পা পাপী সিসি 

তেন। 

তিনি পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়। মার্চ 

মাসে বিলাত যাত্রা করিলেন । বিলাতে গিয়া 

পবিশ্রম সহকারে কাণ্ড হিজর এবং ইহুদি 

স্পা সাল শপ শিশীপশীশ 
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এই আয়েই শ্গামীজ্ী উভয়ের ভরণ পোষণ 

অতি কণ্টে চলিতে লাগিল। অতঃপর পিউ- 

রেন্ট (৪১-:৪)%) কম কর রহিত করিলেন । 

ইহাতে তাহার বাৎসরিক বেতনের ৩০পাউণ 

ভাস হইল । প্বী্টাব্বের নভেম্বর 

মাস হইতে শ্রীটভক্তগণ তাহার পোষণার্থে 

বাহ! প্রদান করিতেন, তিনি তাহাই গ্রহণ 

করিতেন । 

এই অবস্থায় তাহাকে সময়ে সমযে 

অতান্ত কণ্টে পতিত হইতে হ₹ইযাছিল। 
এক এক সমযে মুলার ও তদীয় সহধগ্মিণী 

এরূপ অবস্থায় পতিত হইতেন যে, একটি 

মাত্র পেনী; অথবা একবারের খাগ্ মাত্র 

অবশিষ্ট থাকিত। কিন্তু তাহাদের প্রার্থনার 

বলে অতি অল্পকাল মধ্যেই খাছ্য সামগ্রী 

আপিয় উপস্থিত হইত। একবার একখণ্ড 

পনির ব্যতীত গৃহে আহারীয় সামগ্রী আর 

কিছুই ছিলন17 কিন্ত কি আশ্চর্যা, মন্দিরের 

“শ্রদ্ধয়াদেয়ম্গনামক বাক্স হইতে এক পাউও 

আট শিলিং সাড়ে দশপেন্স বাহির হইল ; 

তাহাতেই তাহার কয়েকদিন চলিয়া গেল। 

এই সমস্ত কষ্টের কথা সম্বন্ধে মুলার স্বয়ং 
এইরূপ বলিয়াছেন ।--“আসামরা কখন 

কখন এন্ধপ বিপদে পতিত হইয়াছিলাম 

যে, এক পেনিও হস্তে ছিলনা; কিন্ত ধন্য 

ভগবানের মহিমা ! আমাদের একটী দিনও 

পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব হয় নাই।” কোন 
কোন দিন তিনি প্রার্থন করিতেছেন, 

এমন সময় অর্থ, আহারীয় দ্রব্য কিন্ব। 

পরিধেয় বস্ত্র আদিয়। উপস্থিত হইত । 

তিনি ণ অপেক্ষ।/ অনাহারে জীবন 

ধারণ করাঁও শ্রেয়ঃ বিবেচন1! করিতেন । 

সেই হেতু তিনি কখনও অর্থ কর্জজ করেন 

না । যখন তাহাদের খাদ্য ভ্রব্য ক্র 

১৮৩০ 

নব্যভারত | 

_ পাপে শিপ সিসি পিপী সস সীাশাশীশাপ শা পস্পেসপ সাপে স্পোসসপপসপ্পা পাপা পাস 

( অফটম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা 
০২৯ পলাশ পিল ০ 

করিবার অর্থ থাকিত না, তথনি তীহারা 

ভগবানের উপর নির্ভর করিতেন-_-তিনিই 

তাহাদের অভাব মোচন করিতেন । 

এইরূপ প্রার্থনায় জীবন আরম্ভ করিয়া 

তিনি প্রতি বৎসর একশত মুদ্ব। 

দানাদি সৎকর্দে ব্যয় করিতেন। এই 
সকল অনুষ্ঠানের ফল স্বরূপ প্রথম বর্ষে 

১৩১ পাউও্, দ্বিতীয় বর্ষে ১৫১ পাউগু, 

তৃতীয় বর্ষে ১৯১ ও চতুর্থ বর্ষে ১৬১ পাউও 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

জগদীশ্বর কেবল যে তাহার অভাব 

মোচন করিয়াছিলেন, এরূপ নহে, 

তিনি তাহার ষেবকের বিশেষ সম্মান রক্ষা 

করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি পূর্বের মত 

নির্ঘ/রিত বেতনের উপর নির্ভর না করিয়! 

উপবোক্ত উপায়ে বেশ শ্বচ্ছনে ও নির্ধিক্গে 

জীবন যাপন করিতে লাগিলেন । 
টেমথে প্রায় সার্ধদ্বিংর কাল অতি" 

বাহিত করিয়া, ঈশ্ববের আদেশ পাইয়! 
ব্রিষ্টলে গমন ককিলেন। তথায় শ্রীযুক্ত হেন্রি, 
প্রফের সহযোগে ধন্ম প্রচার আবস্ত করিলেন । 

ডিবন্সায়ারে অবস্থিতিব সময় তাহার স্থিত 

আলাপ হুয়। ইহার! ছুই জনে গিডন 

(014907)) এবং বেখ্সডা (13109010505 ) 

ধন্মমনিরে আসন গ্রহণ করিলেন। 

প্রেফের সহিত পরামর্শ করিয়া পিউরেন্ট 

নামক কর উঠাইয়। দ্দিলেন। 

তাহাদের এখানে অবস্থানের কিঞ্চিৎ পরেই 

ব্রিটলে বিহ্বচিকার ভয়ানক প্রকোপ 

আরম্ভ হইল। এইরূপ সময়ে জর্জ মুলার 

নিশ্চিন্ত থাকিবার লোক নহেন। তিশি 

যাহাতে চতুপার্বস্থ জনগণের উপকার করিতে 

পারেন, তাহার উপায় অন্বেষণ করিতে 

লাগিলেন । 

১০০ 



আবণ। ১২৯৭ | ) বিষাদ । ১৯৮৩ 

শত শত অসহার বালক বালিকা প্রতিপালন ও বিদ্য! শিক্ষা দেওয়া অসম্তব 
যত্বাভাবে ভ্রমণ করিতেছে দেখিয়।, হলের বলিয়। ধোধ হয়। তিনি ভারবিলেন, অসন্থায় 

একটি অনাথাশ্রমের কথ! তাহার মনে উদয় | বালকবাঁলিকাদিগের প্রতিপালন ভার ভগ- 

হইল। তিনি ইহাদের নিমিত্ত সেইরূপ ; বানের উপর ন্যস্ত করিয়। পৃথিবীর নিকট এই 

একটি আশ্রম করিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইলেন । | অশগুনীয় প্রমাণ দেখাইবেন যে, পরমেশ্বর 

তিনি জানিতেন, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের (নি? সম্তানগণের প্রতিপালন জন্য এবং 

নিকট অভাব জানাইলে তন্ুহর্তেই | যাহারা তাহার উপর নির্ভর করে, 

ভক্তবৎ্সল ভক্তের অভাব মোচন করিবেন । ূ তাহাদিগকে পুরক্ষটর দান করিবার 
যাহাকে নিজের ভবণ পোমণের নিমিত্ত ঈশ্ব- | জন্য অনুক্ষণ ব্যন্ত। জর্জ মুলারের অনাথা- 
রের অনুগ্রহের উপর প্রতিক্ষণ নির্ভর করিতে ৰ শ্রম ঈগর বিশ্বাসের জলম্ত দৃইান্ত স্থল। 

হয়, তাহার পক্ষে অসংখ্য বালকবালিকাকে জ্লীবাখ।ল চন্দ্র মিত্র। 

১ 

বিষাদ |" 

যে মন্ত্রে বিন্বমঙ্গলের প্রাণ প্রতিষ্ঠা, শাক্য বুঝিয়াছিলেন,বুদ্ধি মারে অনেকে 
বিষাদ সেই মন্ত্রে সঞ্জীবিত। অথব! সেই; তাহার বুভ্তির জগ্ছঘরণ করিতে পারিবে 

মন্ত্রেরই নাম বিষাদ । নয়নজলের অধিন্যকা | না। এঞ্জন্য যাহা তিনি বলিয়াছিলেন, 

অতিক্রম ন। করিলে দেখা যায় না_“মোহন | ত|হ! অল্প; যাহা বলেন নাই, তাহা অনেক । 

ধাম ভবজলধির পারে পরম জ্ুন্দর।” বিষ।দ বিরহ । চৈতন্য, বিষাদ হইতে 

বিষ।দ বৈষ্ঃব গ্রন্থ -গিরিশচন্দ্র বৈষ্ুব ; “প্রমের সমাবেশ সম্ভাবন। করিতেন। 

কবি,আধুনিক একটু ফের ফারভাল বাসেন। | শাকা প্রেম আমলে আনিতেন নাঃ 

সোজ। কথার ঝড়ে এক দাপটে প্রাণট। | চৈতন্যের প্রেম সর্বস্ব । অহেতুকী প্রেম 

দখল করিতে রাজী নন। অথব। ফের | মাহার নাই, তাহাকে হয় জ্ঞান মার্গে 

ফার না করিলে নাটক হয় না, মুণালে | খৈরাগ্য দিয় প্রেমে পৌছিতে হইবে, 
কণ্টক না দিলে পঞ্পের সৌরভ বাড়ে না। [নতুবা সুখ বিলাসে আনন্দ নাই, পরীক্ষা 

শাকাসিহে বিষ|দে জীবনের পরিণতি | করিয়। পরিহার পূর্বক বৈরাগ্য অবলম্বন 

নির্দেশ করেন। যাহ! কিছু ছুঃখময়, সুখ ; করিতে হুইবে। ইন্ট্রিয়ের উৎকর্ষ সাধন 
নাই,__স্ুখের চেয় অন্থখের বুদ্ধি। ম্লুখ ; করিয়া, ভোগ বিলামের পরিণাম পর্য্যপ্ত 

নাই, ছুঃখই সার, মুখের চেষ্টাই বিড়ম্বনা । | করিয়, রাগ মার্গে বৈরাগ্য অবলম্বন বৈষ্ব 
এই বৌদ্ধধন্্ম। বাসনা হইতে উৎপত্তি, উৎ- ; ধর্মের সম্মত মার্গ। 
পত্ভি হইতে জরা মৃত্যু ছুঃখ । বাসনার নিবৃত্তি অলর্ক রাজপুত্র ভোগ বিলাশী। 

করিলে ছুঃখের নির্বাণ হয়--এইপস্থা। | মাধবের ইচ্ছা লালসার শরিতৃপ্তি করিষ 

পা ০১১ ্ ্ ৫ পাশাপাশি 

পপ পাপ ৯৮৭ পপ পাপ পাস জা সা আপ পপ পা পরত স্পা 

* .  জ্ীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ প্রণীভ' 



১৮৪ নধ্যভাঁরত | ( অষ্টম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা 
সস ০০০-০৭ পনি পপ 

রাগ মর্গে তাহার বৈরগ্য লম্পাম । শখ সকল অবশ্থাতেই আমোদ। অলর্ক 

“করিধেন। বৈষ্ণবের দর্শনের পন্থান্থুপরণে | শিখিয়াছিলেন যে, ছুঃখে এন আনন্দ যে 

দার্শনিক কাব্য বিষাদের জন্ম । তাহার পৃষ্ঠা পরিবর্ডন করিয়! অপর পৃষ্ঠায় 
বিশ্বমর্দল যে পথে হবি লাভ করেন, । কি আছে, দেখিবার অবসর নাই। 

জলর্ক (সই পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, হেরি চম্পক কলি পড়ে লি ঢলি 

জল্কর হরিলাভ হয় নাই, তিনি নারী. অমা বিনে সে কিজানে? 

প্রেম সিদ্ধ করিয়াছিলেন । মাধব বলি-। চাদ নিরখি ভামে দুটি আখ 

তেছেন 7--- ফিবে ফিরে চায় টাদের পানে। 

বিপদে কাগাবী জেন শ্রীমধুদ্দন। কনক চম্পক-দাম গৌরী গরশ্বন্তীর 
তাপ দূর হবে সাব কর শ্রীচবণ। । চাদ মুগ ইহকাল পবকাল টাকিয়া ফেলিল, 
অলর্কেব তখন তাপে শান্তি । বিষাদে | অলর্ক আর কাহার মুখ দেখিতে পাইলেন 

জনন্দ। ভ্রতু উপদেশ, মাত অনুরোধ, 

লকর্ধি বিফল হষ্টল। জননীর আদরের তন্ধ বিলবম্জল পবের নিকট চক্ষু ধার 

দান মধুস্থদনের প্রীচরণ সলিলনাৎ হইল। কবিযাছিলেন। অলর্ক সাধনায় মিদ্ধ করেন -- 

ৰ 

গা। 

থে নারী প্রেমে হরিকে জলাঞ্জলী দেয়, | আজ্রপল্পবে একটী পাখীৰ চোখ--অসীম 

তাহার মোক্ষলাভ হইয়াছে। সংমাবে কেবল এক খানি মুখ । 

মাধবের শিক্ষা মফল হইল । মাধব র গিবিশ চন্দ্রের কল্পন। দিগন্ত-প্রসাবিণী। 

শিখইয়াছিলেন, ভাল বাদিলে নর নারী | এমন সাধু চরিত্র অ[কিবার ক্ষমতা ধাহার 

জান থাকে না। মাধব শিখন নাই যে, ; আক্ে, তিনিও সাঁধু। সোমনাথের মত 

ভাল বসার দেবত| ন|রীব নিকট পরান্ত। ; আামবাও পাঠনকে বলিতে পারি “তুমিও 

“সখি নাহি জানি গোছি পুরুথ কি নারী _ :: সঙ্গাসীৰ হৃদয় জান না। উঠ, তুমি কি 
রূপ লাগগৈ হৃদয় হামারি। জান, কি নিথিত্ত নন্ন্যাপী হয়? তুমিকি 

ন। বুঝিনু কাছে পরাণ চাঙ্ছে, | জান, সংসার শৃনা দেখে তার পর এ পথ 

তাহে নিরখিব সাধ, সথি | | অবলম্বন করে? তুমি কি জান মন্্ম বদন! 

পিয়ার বিন প্রাথ কাদে, সখি, মর্দ্বে নুকাইতে হয়? তুমি কি জান 
পিয়াসী সথি মেরি আথিযে ! জীবন্মত হইতে হয়? নন্দীর আবস্থ। 

বাছা মিলব বনে বনে টু'রব-_ জাননা ।? 

মনণচোরা বনচারী !"" 

মাধব শিখাইয়াছিলেন, প্রেমিকের ছুঃখ রীক্ষীরে|দ চক্র রায় চৌধুবী 



জীতীয় 
মহাদেহ বা মছেশের পাশ্চাত্য 

'. অবতার 

পৃথিবীতে প্রাচীন কালের ঘষে সমস্ত 

শ্রস্থ বিদ্যমান আছে, তন্মধো খের 

সর্ব গ্রাচীন। একথা সব্ববাদিসম্মত | 

একজন বেদজ্ঞ পণ্ডিতের মতে খগ্রেবান- 

সারে অতি আদিম কালে দ্বিবিধ মানবের 

উল্লেখ পায় য!য়। (১) পশু-পালন- 

নিরত ও মৃগয়াশীল মানব বাব্যাধ (২) 

কুষক । 

কৃষি পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইবার পুর্বে 

উভয় সম্প্রদায়ই মুগয়ালন্ধ এবং পালিত 

জীবের মাংপাহাঁর জীবিত থাকিত, কিন্ত 

ক্লুষির উন্নতির সঙ্গে তাহাদের আাহারীয় 

কিছু বিভিন্ন হইতে লাগিল এবং কালক্রমে 

মতভেদ উপস্থিত হইলে সম্প্রদায়ঘয় পৃথক 

হইল। | 

এই বিবরণ যেমন বেদে, তেমন বাঁই- 

বেলে পাওয়। যায়। আদমের ঈভ নায়ী 

পরীর গর্ভে আবেল ও কেন নামে দুই পুত্র 

জন্মে। আবেল পশু পালনে ও কেন কৃষিতে 

নিযুক্ত হইয়াছিল* এবং ছুই ভায়ে বিবাদ 

হইলে যৃদ্ধে আবেল হত হইয়াছিল। 

কোরাণে অনেক দুর পর্য্যন্ত মহেশ (0109569) 

দেববিৎ (79810) ঈশু (০০808) এই 

পেগন্বর ব। প্রচারক ভ্রয়ের কথ। বিশ্বাস 

বলিয়া কথিত 'আছে এবং উহাদের ধর্ম 

.পুস্তক ত্রয় বিশ্বাস্য 1 এমন উল্লেখও আছে। 
স্তরাং বৈদিক, বিত্রিক ও কোরাণিক 

“804 409] ০521১901১61 01 518৫1) 

0০৮ 0০018 আন5 2 61160 06 00790090170,” 

(02/066/8, ৫8৫1)66।. ] 0... 

২৪ 

একতা । ধের) 
উপাসকত্রয়ের নিকটে (১) ব্যাধ (১) 

কৃষক এই ছুই জাদিম ঘধিভ|গ সম্বন্ধে 

মতদ্বেধ নাই। 

কষকগণ ইদন (ভ্কন্দপন) কাননের 

পুধ্ব1দকে নদ (২০৫) তীরে বাস করিত 

ূ (বাইবেল )। কেহ ভক্ত নদক্ষে (0709), 

কেহব। সিন্ধুনদ বলেন । পার্বত্য শীত- 

প্রধান দেশে যে কৃষক সম্প্রদায়ের উৎ- 
পত্তি ব1 প্রাধানা প্রথমে হুচিত হয়; ইহার 

বিস্তর প্রমাণ আছে। ব্যাধগণ যেমন 

পর্বতে তেমন সমভূমিতে, যেমুন “মরু- 

ভূমিতে তেমন নমুদ্রতীরে, সব্দাত্র বাস 
নরিত। ফলে কুষকগণ নব সম্প্রদায়, 

বাধগণ মৌলিফ সম্প্রদায়। ফুৃষক অল্প, 

ব্যাধ বুল । 

|. এই কুষক ও ব্যাধ, বিবিধ হিন্দুযন্্ 

| গ্রন্থে দেব ও দানব, মানব গ রাক্ষস, নর ও 

ৃ বানর 'এবং ব্রাহ্মণ € শূদ্র নাঁমে পরিচিত । 

ইচ্চাবাই বাইবেলে শ্রীীয় ও ইমুদীয় এবং 
কে|বাণে মসেম ও কাকের । 

যখন মানব জাতি উক্ত তুই সম্প্রদায়ে 

বিভক্ত হয় নাই, তখন হইতে তাহার? 

প্রকৃতির উপাসক ছিল । যদ্দি জ্ঞান ও 

নয়নের সম্মুখে কোন বিশ্বাস্য পূজার্হ পদার্থ 

রাখিতে হয়, তবে প্রকৃতি ভিন্ন আরকি 

আছে? 

প্রাকৃত পৃজ্য পদার্থের মধ্যে চন্দ্রই প্রথঙ্গে 

প্রাধান্য লাভ করে। জ্যোতিষ-শান্কের 

৫] 
পর 
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৮৮৬ 
স্পা শশী শা 

অস্কুরোদয় কালে এই প্রাধান্য হুচিত হয়। 

চন্দ্রের হ্রাস বুদ্ধি অনুসারে সময়ের গণন। 

এবং নক্ষত্রগপের অবস্থান অন্সারে স্বাতু 

কাল নিপ্ধারণ কবার স্বিধা হইল এবং 

মানবের কুতজ্ঞতা বৃত্তি উত্তেজিত করিল । 

যে সগ্ডষির বংশ* পরম্পরার উপর হিন্দুর 

মহাভীরত স্থাপিত হইয়াছে, সেই সপ্তার্ধ 

একদ] আরবেও পূজিত হইত ।* এই 

প্রকারে তখন তারাৰৃত চন্দ্রের গ্রাধান) 

বাড়িতে থাকে । শ্রীক্ব প্রধ!ন দেশে ব্যাধ- 

গণের প্রাধান্য থাকাতে চন্দ্র ও নন্মত্রা- 

লোক তাহাদের যেমন রমপীয এ 

রাত্রি কালে গতি বিধির সুবিধাজনক, জার 

কিছুই তেমন নয়। এজ: চত্্র-প্রাধান্য 

বদ্ধুল ইইল। 

এ সময়ে শিব সকলেবই উপাস্য দেবতা 3 

কেন না, তিনি পঞ্চভূত।ত্মক পদার্থ-জ্ঞ'নের 

দ্বার! সর্বত্র প্রশী শক্তির সঞ্চারের বিষয় 
জগতে প্রচার করেন এবং মহা মানা প্রাপ্ত 

হন। তদানীত্তন সময়োচিত পূজা প্রাপ্ত 

হইতে আরম্ত করিলে, উপানকেরা তাহাকে 

চল্দ্রমৌলী ও তারাসতী সেবিত মনে করিল। 

যদি ন্বর্ণে ঈশ্বরের স্থান হয়, তবে স্তুধাকর 

ও নক্ষত্র নিকরই সেই স্থানের চিহ্ন, 

গনেহ নাই। 

কষি-প্রণালীর সহিত হুর্ধ্য-প্রাধান। 

স্ুচিত ও সভ্যতার বিকাশ হয়। স্ট্যটালোক 

কুষিকাধ্যের জীবন, স্ুতরাং কৃষক সম্প্রদায় 
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নব্যভারত | ( অষ্টম খণ্ড, চতুর্থ সংখা1। 
12০০ কিনতে শপ পা 

কৃষি উৎপন্ন শসোর পাক-প্রণালীর 

সহিত অগ্নি উপাসনার সৃষ্টি । এই প্রকারে 
কালক্রমে মানব জাতির কৃষক শাখা 

সাগ্নিক সৌর লশ্প্র্দায়ে পরিণত হইল । 

যত ও গায়ত্রী ইহার প্রমাণ । কৃষকগণের 

গত্যভিমুখী জ্বলত্ত বর্ধযদেব সমধিক 

সংপুজিত হইতে লাগিলে, আত্বাবাদ 

প্রকটিত হইয়া তৎ্সহ সাদৃশ্ঠ স্থাপন 

হইল । এই আত্মবদ হইতে প্রবেশার্থে 

বিষুঃ (বিশফুঃক) সর্ষের এক নামাত্তর]- 

বলম্নে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি । 

এই প্রকারে ব্যাধ ও কৃষক সম্প্রদাক 

পূর্বে চন্দ্র হুর্ধ্য, পরে শিব বিষুর উপাসক 

ভাবে ঈ/ড়াইল। শিব যেমন বিজ্ঞান 

বলে সকল পদার্থে এক এঁশী শক্তি প্রচার 

করিয়াছিলেন, খিষুদকে যাহারা শিবের স্থলে 

বা বিরুদ্ধে দীড় করিতে চেষ্টা করিল, 

তাহারা বিষ্টতেও সেইরূপ খশপ্রভাব 
আবোপিত করিল। .এই স্থলে উভয় 

সম্প্রদায়ের মূল গ্রকৃতি এশী শক্তি স্থিরীকৃত 

হইল । কিন্তু তথাচ একবুস্তে তুই ফুলের ন্যায় 

চন্দ্র সুর্য, শৈব বৈষ্ঞব দুষ্ট শাখা থাকিয়। 

গেল। কে শিব প্রাগুক্ত ও আদ 

ভাবে বর্ণিত, বিষ স্ুর্ষ্যের নামস্তর ভাবে 

সেবিত। 

কেহ কেহ বাধ ও কৃষককে অনাধ) ও 

সৌর । 

আধ্য নামে অভিহিত করেন। ইহাদের 

অবলশ্বনেই চন্দ্র স্ুয্যবংশ কাল্পত 

হইয়াছে। 

শিব জগতের আদি ধন্ম-গ্রাচারক এবং 

স্বয়ং ঈশ্বর (1১67807১7] 0০9) ঈশ্বর, ঈশ, 

ঈশান, মহেশ শব্দ ভিন্ন অন্যে প্রযুক্ত 

হইতে পারে না। তবে পৃথিবীতে শিব 

মতাবলম্বী যে সকল মহাক্ম| জন্ম গ্রহণ 



শ্রাবণ, ১২১৭ |) জাতীয় 
এসপি 

বলিয়। পরিচয় দিয়াছেন । 

চন্দ্র হুরধ্য, শিব বিষণ বা জড়াঞ্ড় উপা'- 

সক দলঘয় পৃথিবীতে বিস্তর বিবাদ বিসম্বাদ 

করিয়াছে ও করিতেছে । ৩ুজ্জন্য সময়ে 

সময়ে মহাপুরুষ নকলের আগমন আবস্তক 
হইয়াছে । ইহারা স্থানে শ্থবানে একতা 

সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন এবং কাধ্য- 

ক্ষেত্রের বিস্তৃতি অন্ুনারে জগতে মান, 

প্রেতিষ্ঠ1 ও পূজ। পাইয়াছেন। এই একতা 
সংস্থ(পনকাঁলে সকল সময়েই শিব-গপ্রবন্তিত 

পথে তাহাদিগকে চলিতে হইয়াছে । ইহার 

প্রমাণ হিন্দু শানে অনেক। রাম সীতা 

ধন্ম গ্রাচারার্ধে দাক্ষিণাত্যে ও লঙ্কায় গমন 

করিয়! মছেশের আশ্রয়েই কৃতকাধ্য হইয়া- 

ছিলেন । কৃষ্ণ, উপমন্থ্য সুনির আশ্রমে শিব 

মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়] সিদ্ধ হইয়াঁছিলেন। (১) 

পরম বক্ত। ও অমিত ধর্ম গ্রচারক অর্জুন 

কিরাতরূগী শিবের অন্ুগৃহীত। বঙ্গবাসী 

দলের উপধর্মিগণের নিকট এ কথাগুলি 

নূতন বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহার কিছুই 

নুতন নছে। আমর মহাভারত ও তৎ- 

শখ] রামায়ণ পাঠে রাজকীয় ধন্ম গ্রচার 

কার্ধ্য ভিন্ন আর কিছুরই প্রাধান্য দেখিতে 
পাই না। কিন্তু যেখ।নে ধশ্ব প্রচার, সেই 

থানেই একতা, কারণ একতাই ধম্শ। কিন্ত 

এই একত। সংস্থাপন, যখন মানবজাতি 

(১) “বন মহারাজ ! পুর্বে আমি 

পুত্রের নিমিত্ত যখন সুমেরুপর্ধবতে তপন্য। 

করি, তৎকালে এই শব (শিবের সহক্রনম 

বিষয়ক স্ব) কীর্তন করিয়াছিলাম। 

ছে পশুনন্দন, আমি সেই ভ্তাত্র পাঠ 

করিয়! অভিলধিত বিষয় লমুদান্ন প্রাপ্ত হইয়া- 

ছিলাম, তজপে তুমিও শঙ্কর হইতে কামনা পপ্ত 

হইবে ।? ১৮ অমুশাঁসন পরম, মছাঁভ]নত | 

করিয়াছেন, তাছাদ্ের অনেকে শিবোইহং 

৯৮৭ 
এ ০... 

এক ছিল, তখনকার উপাস্য ঈশ্বর শিবের 

কৃপা ভিন্ন কোন স্থানে কোন কালে সিদ্ধ 
হয় নাই । 

বিধ্ুতক্গণ ভারতে প্রবেশের পূর্বে 

গনেক সময় পধ্যস্ত নিরাকারবাদী ছিল। 
এবং পরেও বহু কাল নিরাকারবাদের 

গ্রভূত্ব চলিয়াছে । উত্নিষৎ তাঁহার সাক্ষী । 

একতা । (৪র্থ) 
পি 

এই সময়ে একদল আফগানবাদী 

আয সম্প্রদায় শিরিয়! দেশে উপ- 

নিবেশ স্থাপন করে । তাঁহাদের সঙ্গে নিরাঁ+ 

কার বিষুগবাদ তথায় গমন করে।* 

প্রাকৃত পদার্থের অচ্চ্নার সহিত শৈব- 

বাদ ত পৃথিবীর সর্বত্রই ছিল। গ্রকটুক 

নিরাকারবাদের ধূয়া বশত, “বাইবেলে 

ইছুদ্বী জাতির নিকট প্রথম ঈশ্বর বাকা 

প্রচারিত হয়, এই ঘোষণ। আনু্ছে। কিন্ত 

সমুর্ধের মধো একবিন্দু জলের নায় 

সেই নিরাকারবাদ তথায় টিকিল না, 

এজন্যই আবার এ ইহুদী জাতি গ্রীষ্টান- 

। গণের নিকট এত প্বণ্য । যাহার! নিরাঁকার- 

বাদ প্রচারক, তাহারাই নিরাকার-বাদ- 

নিবারক, এই অসামঞ্জস্যত1 পরিহার মানসে 

ইহুদীজাতির প্রতি ঈশ্বরের কত শাপ, 

৷ শাস্তির কথা লেখা আছে। 
যেসকল অবতার একতা সংস্কাপনের 

স্াােসপীশাপশ্পীপাস্পিশটী 

পপি পারা শা 

% 451201019892101)63 গ্রঙ্থে 91 

11110 ০09৪ আফগান ভুগে ৭৪ 
ইহুদী জাতির উপদনবেশের কথ] বলেন। কাঁরণ 
আফগাঁন-বাদীতে ও ইহুদীতে যে দৃশ্যমান ও 
শাস্ত্রেজি সাদৃশ্য আছে' তাছা অন্বীকার করা 

যায় না। আমর বুঝি, শিরিয়াতে হিন্দু হশ- 
নিবানী আর্যাগণ উপনিবেশিভ হইয়াছিল। 
টেলর সাঁছেবের মতে মিশরে হিন্দু উপনিবেশ 
ছিল, তবে শিরিয়াতে থাকিবে না কেন? 
ত্রীষ্টান লেখকগণ বাইব্েএড প্রাধান্য 
আদিমত্ব রক্ষা করার জনা মাতাদেশ ও উপনি- 

 বেশিত দেশ উলটা করিয়! বদেন। 

৩ 



১৮৮ নধ্যভাঁরত | ( অখম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা | 
সারার 

চপ তা 

জন্যু অবতীর্ণ হইয়াছিল, তস্মধ্য হিন্দু শৈবদিগের ৭টী প্রধান ধর্মালয় ঝ] 

” শ্াস্ত্রোন্ত, আজ পর্ধ্যস্ত, শেষ অবতার বুদ্ধ- | প্রচার-কেন্দ্র ছিল। পাঠক তাহ!র আভাম 
দ্েব। ইনি পরম শৈব ও কৈবল্যবাদী। । পাইয়াছেন, তন্মধ্যে কৈবলাধাম ঠকলাস 

ইনি জন্মান্তর পরিগ্রহ উঠাইয়। দিয়! নির্বাণ | তিব্বতে, কেবল! (৬১1৪) ইহুদীয় প্রদেশে 

মুক্তির উপদেষ্টা । বর্তমান সময়ে বঙ্কিম | এবং কায়াবা [৮১৯ আরবে *। অন্য 
কাবু নির্ব্বাণমুক্তির পক্ষপাতী । সে কথা | &ট| কোথায়, তা নির্ণর করিতে পারি নাই, 
যা'ক। এ প্রসঙ্গে উল্লেখেরও আবক্শ্যক নাই। 

বনুশভাব্ধীর বৈদিকধন্মীবাদ্ের বিরুদ্ধে | কেবলাঁর অন্যনাম জেরুজেলম । বৌদ্ধধর্মের 

যখন নির্বাণ মুক্তির কথাট| উঠিল, তখন ; তরঙ্গ শৈরধন্দের শিরায় শিরায় প্রবেশ করি- 
লোকগলি ক্ষেপিয়। গেল। শ:কানিংহ | ঘাছিল, স্কৃতর!ঃ জেরুজেলমে তাহার আঘ|ত 
্রা্মণগণের দাসত্ব হইতে সকলকে মোচন ; লাগিল। ধর্্মশিথিলতা জন্মিল। যুক্ত 
করিতে লাগিলেন, তাহার উপর অসংখ্য | অবডার ঈশকুষ (হরহরি ) জন্মগ্রহণ করি- 
জন্মাস্তর পরিগ্রহ নিবারণ করিয়া দ্রিলেন, | লেন। 09৪8 01198 কে কোরাণে ঈণ 

যুগযুগাস্তরের গর্ভ যন্ত্রণ। উঠিয়া গেল, লোকে পেগন্বর বলে । এজন্য পূর্বেই বলিয়াছ্ছি, 

আর চাহিবে কি? ক্রিয়া কর্ উঠাইয়া | 299৬১ 0:76 এর হিন্দুক্ধত নাম ঈশকুষণ। 
দিলেন, ইচছা। ত আরও ন্বিধা। রাজ। ঈশকুষের প্রকৃত নাম লুপ্ত। কয়জন 
প্রঙ্গা উন্মত্ত হইর়] সমুদায় দেশ বৌদ্ধ হইল । র লে!কে বিশবস্তর মিশ্র ও সিপ্ধার্থের নাম 

৫০০ হইতে ১০০৩ বত্পরের মধ্যে জানে? অথচ চৈতন্য ও বুদ্ধদেবের 
একএক অবতার আবশ্যক। অতিপূর্নে : নাম সকলেই জানে । 

২০০০ বৎসরে ও ধশ্ম-শিথিলত| জন্মিত না। মেরী পুত্র কৃষ্ণ ও বুদ্ধেব প্রণালী অব- 
পুরাং অবতারগণ৪ একট কু বিলম্ব ূ লম্বন করিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য শিবালয় 
করিয়া আদিতেন। অন্থুষ্ানের লেপ নিব- । কৈবঙ্া ধাম (191) জেরুঞ্জেলমে শিবা- 
স্বনঃ সত্ব সত্বর অবতারের আগমন পথ, ূ দেশ ভিন্ন তাহার কথ। শুনে কে? বিশেষত 
বুদ্ধদেব কর্তৃক প্রশস্ত হইল। কারণ ধ্ম- | সে লমথে পৃথিবীর লোক 4০ $* আন্দাজ 
শিথিলতা জন্মিতে আর গৌণ থ|কিল না। ; শৈব বৈষ্ণব হইয়াছে, ক্ুতরাৎ তিনি যুক্ত 

৫০০, ৬০০ বত্সর অতীত হতে না; অবতরেব অ'রোপ করিয়া আপন!কে 
হইতেই ঠৈবলাবাদের কৃত্রিম নকল নির্বাণ 
সুক্তিবাদ লোকের নিকট হেয় বোধ ইইতে 

লাগিল। যাগযজ্জ তপনা। দ্বার| যে কৈবল্য 
লাভ কর। যায় না,কিছু নাকরিয়াই, “থাই 

বেড়াই ম্ুথে থাকি" মতাবলঙ্ছনে সেই 

কৈবলয ল।ভ হইবে, ইহা লোকে বিশ্বাস * ছিন্দুর্দিগের ষে বদ্ধমূল বিশ্বাস আছে, 
করিতে পারিল না। তাঁহার! দেখিল, নির্ব্বাণ । কাঁয়াবাতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহ। মিথ্য] 
মুক্তিবার্দ কবল নাস্তিকতা বাদ মান্র। | নচ। উৎ1 শুক্র. গুভিষিত। 

পরিচয় দিলেন । 

তবে ঈশকৃব, ঈশের মহত্ব ব্বষণের চতু- 

রতা, উভয়েই দক্ষ ছিলেন। বুদ্ধদেবের দোষ 

পরিহ্থার করিয়৷ চলিতেও ত্রটী করেন নাই। 

নির্বাণ মুক্তিবাদ ও জন্মান্তরবাদের সামঞ্জম্য 
০০ 



শ্রাবণ) ১২৯৭ |) . জাতীর একতা! | (৪র্থ) ১৮৯ 

মানসে তিনি পুনর্জীবন ও বিচারের কথা | যে প্রতিক্রিরা শ্রী্টার ধর্মে আরম্ভ হয়, 
প্রচারিত করিলেন। ইহাতে পাপপুধ্যের ! তদন্ুসারেই মহন্মদীয় -ধর্দদে তাহা চলিতে 
শান্তি ও পুরহ্কারের ব্যবস্থা থাকিল, অথচ ; থাকে । মহ্ছেশে বিশ্বাসের ক্রটীবশত 2, 
পুনঃ পুনঃ জন্মের কেলেস্কারী থাকিল না। [ বৌদ্ধধর্ম, দর্শনশাস্ত্রের এমন সুন্দর লীলা- 

প্রচারের ভাব কৃষ্ণের প্রচারের মত হইয়া ক্ষেত্র হইয়াও, অধিকার-চ্যুত হইতে 
ঈড়াইল। ইহা এক প্রকার বৌদ্ধপ্রচারের র থাকিল। ঈশকৃষত সে বিশ্বাস আংশিক 

প্রতিক্রিয়ার সুচনা (19৮107)। | স্থাপিত করিতে পারিয়াছিলেন। মহম্মদ 

কিন্ত তাহার হৃদয় তক্জী 11৩3511, (মহে- ৃ তাহ! পূর্ণমাত্রায় বদ্ধমূল করার মানসে যেরূপ 

শের) ন|মে বাজিত। উক্ত হিক্রশস্দ আরবী | চেষ্টা করিয়াছেন ও কৃতকাধ্য হইয়াছেন, 

ভাষায় 81511, | পাঠক সহজেই বুঝিবেন, ূ জগতে কেন ধন্মপ্রচ!রক সেরূপ হইয়াছে 

হ, শস্থানে উল্টে যাওয়ায় মহেশ শব্দ & | ঝিনা, লন্দেহ। জথচ ইহার মধ্যে একটুকু 

অশকার ধারণ করিয়াছে । এই প্রকারে প্রতিক্রিয়ার ভাব আছে। যে শৈব ও বৈষ্ণব 

দ্বিতীয়াস্ত হরিম্ রহিম হইয়াছে, রুদ্র পদ | ভাব ঈশকৃষেে যুক্ত হয়, মহশ্মদে প্াহ। 

লুদ হইয়াছে । 139%105 শন্দও শৈবর ৃ বিষুক্ত হইয়া আদি শৈবভাব থাকে। 

(শৈব?) হইতে হইয়াছে । পাঠক বূলিয!ছি, জর্কপদার্থের উপাসনাতে 
যদি এদেশে কোন মোক্ষমূলর জন্মিতেন, 1 ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত আদি শৈবনমত, এবং 

আরবী ও হিক্রর সহিত আদি লংস্কতভাযাঁর : মহম্মদের মত ও [0711 ০1 9০ অর্থাৎ 

অগেক সামঞ্জস্য করিতে পারিতেন। আমা- | একভাবাঁদ। ঈশ্বর ভিন্ন কোন দেবতাই 

দের কথা কে শুনিবে? নাই। (১) কিন্তু পার্থিব রাজ্য বিস্তারের 

মহেশানুগত ঈশকু্চ, ঈশ নাম ধারণে, | সহিত কতকগুলি পাধিব স্পৃহা জন্দে। 
মহেশের সহিত পিত। পুত্র ভাব প্রকাশ | তদঙ্থপারে তিনি কৌন কোন দেবালক্ 

করিলেন । ধিষুপ্রিয়া পত্রিকার সম্পাদক ; ধ্বংস করেন । কিন্ত ভাহার দ্েখভাব শৈব- 

যোগ্য শিশির বাবু জন রবাটসন্ সাঞ্চেবের ] ভাব। এমন কি, কোরাণের আদা অধ্যাক্র 

কষ শ্রীঃ অভিন্নবাদের কথায় মে|ছিত হই- ] শৈব যুধি্টিরের (২) বাক্যের গতিচ্ছায়। 
বার পূর্বে একবার স্মরণ করিতে পারেন, মাত্র । নি্্রে তাহার অন্থবাদ দেওয়া] গেল। 

এই প্রবস্থ-লেখক ব্সরাধিক পধ্যস্ত হোপ ও জয় জয় ঈশ' সর্বজীব অধিপতি ! 

নবাযতারতে & কথাই প্রচার করিতেছেন ।. ! বিচার দিনের পতি দয়াময় অতি। 
তবে 9508 (9171156 এর ধরন্মপ্রচারে 1১০ তোমারে আমরা ভি হইয়! সহায় 

ঢাল1৪ সেপথে? যে পথে হয় ন্যায় $ 

পে ্াশীশী শা শে ্ ীপাীীপীসপ্পী শী শিশশশীশি? শশী শশী 

আনা যে খৈব ভাব আছে, সে কথ! আমরা রে ভুলিতে পারি না। এজন্য ঈশরুঞচ, মহা- *১) ) 41561515009 7১4৮ 3০. 
| 9428 [$072%, দেবের সম্পূর্ণরূপে না হইলেও, অধিকাংশে কেরা, ডি ু  রঃ রর 

অবতার, একথা বলিতেই হুইবে। যুধিত্ঠিরও শৈৰ। যেধর্থযক্ষের সঙ্গে কথেপ- 
মহেশের দ্বিতীয় এবং অপেক্ষাকৃত পূর্ণ | কথন হয়, নে ষক্ষ শিব ভিন্ন আর :কহই নহে। 

অবতার মহাযোগী মহম্মদ । বৌদ্ধধন্্ হইতে ৃ বঙ্গ।ধপতি কুবের শিবের অহগৃ। 



নব্যভারত | (অম খ€, চতুর্থ সং খ্যা। 

লে পথে, যেপথে গত তব ব প্রিয়জন (১) 

কিন্ত সেই পথে নহে যেপথে ছুজ্জন। 

এতদপেক্ষা সুন্দর ও যোগ্য প্রার্থন। 

বাকা হইতে পারে ন। ইহা] মন্ধায় 

আখ্যাত। 

মিহাজনে যেন গতঃ সঃ গস্থ। |” 

এই সমীচীন বাকাও ইহ! হইতে ভিন্ন 

নঙ্ধে। 

কিন্ত মহাম্মনও জন্মাস্তরবাদের বিরুদ্ধ। 

উণকৃষ্ণের পুনজাঁবন ও বিচার দিন (রোজ 

কেধামৎ) মত তিনিও বিধিবদ্ধ কবেন। 

পাঠকগণ অনুভব করিবেন, ভরসা করি, 

শিবের কৈবলাবাদ হইতেই বুদ্ধের নির্বাণ, 

ঈশকুষের 99101190610) এবং মহম্মর্দের 

লোজকেয়ামৎ হইয়াছে । তবে ৰিতিন্নতা 

এইট, কৈবলা, জন্মাভ্ভরবাদকে ধ্বংদ করে 

নাই, অপর তিনটা মতে করিয়াছে । 

কৈবল্যবার্দে জড় বনহুজন্মে অজড়ে 

€(আজ্মায়) পরিণত হইবে । 11969 

801118 হইবে | (২) এবং বিশ্বব্যাপী আত্মার 

অবস্থাই নিত্য সুখময় 0১০৮1১96891 19110100)। 

ইহাই টকবল্য বা কেবল ন্ুখ। বোঁধ হয়, 
বছকাল হইতে প্রকৃতি পুকুষবাদের মচ্ে 

পুরুষ হুইভে প্রকৃতি উত্পন্ন ধাহার| মনে 
করেন, সেই বৈষ্বগণ ম্বীয় মতকে তর্ক 

(১) ৪৩ সাহেবের ইংরাজী অনুবাদের 
সনুবাঁদ। 

€২)নিউটন সাঁছেবও বলেন 00418 & 90103627100 

ইহ!রই অর্থ এঁশ ভাব জড়ভাঁব হইতে বিচ্ছিন্ন 

হইতে পাঁরে ন।। 

শান্র্ধার। নির্বোধ জলসংখ্যার মনে বদ্ধমূল 

করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধ, ঈশকৃষ,এবং মহাশ্মদ 

কেহই যে ইহার খগ্ডনে প্রবৃত হইয়াছিলেন, 

এরূপ আমাদের ধারণ নহে । তবে সহজে 

যতদুর বুঝি, তাহাতে প্রক্কৃতি হইতে পুকু- 
ষের উৎপান্তই বা কেন না হইবে, ইহার 
কারণ দেখি না। 

যাহা হউক, মহম্মপ্দের অন্যান্য কার্য ও 

প্রচারে বহু পরিমাণে শৈবভাব রহিয়াছে। 

এমন কি, বহুশতাব্দী পুর্ববে শিবলিঙ্গ উপা- 

সকগণকে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্য যে চ্মচ্ছেদ 

হ্করের ব্যবস্থা ছিল, তাহাও মহানম্ম? 

বিধিবদ্ধ করিয়াছেন । কিন্তু হুঃখের বিষয় 

এই, বর্তমান সময়ে বৈদিক ও কোরাণিক 

সম্প্রদায় এমন কুসংস্কারাবৃত ষে, শাস্ত্রে 

প্রচারে সহম্র প্রক্যভাব সত্বেও তাহারা 

অনৈকাভাব চক্ষে দেখেন। বৈদিকগণ 

কোরাণিকগণের না পর্মান্ত বন্ষিত 

করিয়াছেন, দ্জতরাং তাহাদের মনের দূষিত 

ভাবের মহিত শাস্ত্রের সর অবস্থাকেও 

দূষিত মনে করেন এবং যেখানে গার 
ভ্রাতৃত্ব রহিয়াছে, সেখানে গভীর শক্রতার 

কারণ স্থি করিয়া বৈদ্বিকপ্নণ বৃথা সামাজি- 
কতাঁয় মত্ত হ্ন। কাল নিকট হুই- 

য়াছে, যেদিন স্পর্শ দোঁষ উঠাইয়। বৈদিক 
ও কোরাঁণিকে, হিন্দু মুসলমানে অপূর্ব 

যিশ্রণ সম্পাদিত হইবে । ভগবান শত্বর 

সেইকাল জাশয়ন করুন । 

শ্রীমধুহদন সরকার | 



তত্ীকথা | 

( পুর্ব প্রকাঁশিতের পর । ) 
৬১। তুমি তাঁপসবর জনিদের (করি- | কিছু প্রতিবন্ধক, তাহ। হইতে দূবে থাকাই 

বের) থেড়কা অঙ্গে পরিধান করিয়াছ, কিন্তু 

বোধ হয় সয়তান তোমা হইতেই শিক্ষা 

পাইয়াছে। অন্তরকে নির্মল করিতে চেষ্টা 

প1ও, বাহ ভেক ধারণে কিছুই হইবে না! 

মাকাল ফল দেখিতে অতি লুন্দর, কিন্তু 
তাহার ভিতরে অঙ্গার । 

৬২৭ তুমি মি কথার উপদেশ দানে 
সকলকে মুগ্ধ করিতেছ, কিন্ত তুমি নিজেই 

যে সংসার-ল্থান্বেষণে কুকুরের সায় দ্বারে 

ঘারে ফিরিতেছ ! তুমি প্রকাশ্য ধার্মিকতা 

দেখাইতেছ, কিন্তু তোমার হৃদয় যে 

অত্যাচারে পরিপূর্ণ । হৃদয়কে পবিত্র কর। 

সংসারের সহিত সন্ধি করিয়া! সেই করুণানিধি 

প্রাণেশ্বরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না। 

৩৩। যিনি দয় করিয়া তোমার সমস্ত 

ইলন্দ্িয়কে তোমার কার্ধ্যক্ষেত্ের সহায় 

করিয়াছেন, ধিনি তোমাকে তোমার দেহ ও 

মনোরাজ্যের গপ্রাট করিযাছেন, সেই পরম 

কারুণিকের সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইতে কি 

তোমার লঙ্জ। হয়না? 

৬৪। তুমি জ্ঞান দৃষ্টিতে ভাল মন্দ 
বাছিয়া পও। অহং তাব ছাড়িয়া সম্পূর্ণ 
তাহার অনুগত হও, তবে তাহাকে পাইবে। 

পারসিক ভুরি বলিয়াছেন,_- 

..৬৫। ধেব্যক্তি ঈশ্বরের প্রেম-সাগরে 

নিমজ্জিত হন, তিনি দিন দ্দিন অধিকতর 

প্রেম-পিপান্থ হইতে থাকেন। 
৬৬। সর্বাবস্থায় প্রভূর দাস হুইয়! থাঁকাই 

প্রেমের লক্ষণ । 

নিভৃতে প্রেম করা এবং লার্ধ- 

নাকে গ্রপ্ত রাখ।ই গাধকের লক্ষণ । 

বাহার প্রকুত পক্ষে ঈশ্বরকে 

৬৭ । 

৬৮ । 

| মমে করেন, তীহাঁদের মনে অনয কোন 

পদার্গেবই স্থান হয় ন1। 

৬৯। ভুমি ঈশ্বরকে প্রীতি কত্তিতে 

লোকের অপ্রিয় হইতে পার, শীরীরিক 

ক্রেশও পাইতে পার, কিন্তু তাহাতে ভীত 

হইগ না। মন্গশুরের কথ! স্মরণ করিলে 

তোমার সকল ভয় নিরাকৃত হইবে । কারা" 

গারে তাহার প্রতি ভীষণ পাশব অত্যাচার 

হইয়াছিল । সেই বীরাস্মা অক্রানবদর্বে 

তৎসমস্ত সহ্য করিয়া! সহিষ্ণততার পরাকাণষ্টা 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন । খলিফ। তাহার 

বধের জন্য শুল আনাইলেন। মনুশুর 

শূল চুম্বন করিয়া বলিলেন, বীর! 

পুরুষের! শ্বর্গায় শূলে আরোহণ করিয়াই 
্বর্সারোহণ করিয়া থাকেন? খলিফার 

আদেশে তাহার হস্ত ছিন্ন হছইল। তখন 

তিনি সহ্থাস্যে বলিলেন, তুর্মি জামার মাঁন- 

বীয় হস্ত ছের্দন করিলে, কিন্তু আধ্যাত্মিক 

হস্ত, যাহা ম্বর্ের চূড়া হইতে গৌরবের 
মুকুট আকর্ষণ করিতেছে, তাহা কিরূপো 

ছেদন করিবে? খলিকা তাহার পদ 

ছেদন করাইলেন। তখন ধন্মবীর মনুশুর 

বলিলেন, এরূপ ছেদন কর. হজ বটে, কিন্ত 

আমি যে পদ দ্বারা শ্বর্গলোক তরঙ্গ করিব, 

হবধীনতা। সথাকে মনন করিতে যাহা: তাহা আমার এখনও অছিঙ্ন 'রহিয়াছে। 



১১২ . মধ্যভারত | ( অষ্টম খণ্ড চতুর্থ মংখ/া। 
এ 

অনন্তর মন্ুশ্ুর শরীর-ন্ঃল্গত শোণিত দ্বারা ৭৩। তুমি লোড বাহছনে আরোহণ 

জু করিয়। বলিলেন, প্রেমের অঞ্জু শোণিত | করিয়া! কখনই পৃথিবী রূপ রেকাবে পা 
ভিন্ন বিশুদ্ধ হয় না। খলিফা তাঙ্ার চক্ষু- | রাখিও না। যদি রাখ, তবে তোমাকে কলুর 

দ্য উৎপাঁটন করাঁইলেন। তখন সেই ; বলদের ন্যায় ঘরাইয়া ২ তোমার প্রাণ ওষা- 
ধঙ্মপ্রণ মন্ুণুর বলিলেন, হছে ঈশ্বর! ! গত করিবে | 

উহার আমাকে. এত যন্ত্রণা দিতেছে, কিন্ত | ৭৪ তুমি কাকের ন্যায় লোভাকুষ্টচিত্তে 
ভূমি ইহ্াদিগকে পরম সম্পদ হতে নিরাশ | পর্বতের শিখরে শিখরে উড়িতেছ, কখনই 

ও বঞ্চিত করিও ন|। আমাৰ হস্ত পদ | বুলবুলের ন্যায় স্থায়ী উদ্যান বিহার করিতে 

তোমার পথেই ছিন্ন হইয়ছে। ইহাদের : সমর্থ হইবে ন]। 

কোন অপরাধই নাই। যখন আমার মছনবীতে উক্ত হইয়াছে__ 

মস্তক দেহ হইতে বিঢাত হইবে, তখন সে ৭৫। ধিক্ সে জীবনে,ষে স্থায়ী সম্পত্তি 

তৌমাকেই দর্শন করিবে । পরিত্যাগ করিয়। অস্থায়ী সম্পত্তি লাভ 

৭০। সংসারের প্রি বহার দ্বণা, | লালসায় ব্যগ্র। খে উদ্যান কন্টকাকীর্ণ, 
ঈশ্বরের প্রতি ধাহার দৃষ্টি, তিনিই ধনী। ৃ তাহাতে পুষ্পান্বেণ করিতে গেলে সর্পের 
লোকের অত্যাচাবে যিনি অক্ষু্, তিনিই ূ হস্তে পড়িতে হইবে । 

মহাজন। - ূ 

৭১। তুমি বিশ্বাসের চক্ষে বুলবুল ও 

পতঙ্গের প্রতি দৃষ্টিকর, দেখিবে পতঙ্ অগ্সি | 

দর্শন মাত্র আনন্দে মুগ্ধ হইখ] প্রগ!ট আন্গু-। 

রাগ প্রকাশ পূর্বাক আতম্মজীবন বিনর্জন 

দিতেছে। বুলবুল বসজ্তাগমে প্রক্ষল চিত্তে ৰ 

৭৬। যদি তুমি বুলবুলের নায় উদ্যান 

 বুক্ষে পুষ্পান্েষণ করিতে চেই। কব,বিগাস্তিত 

কীট ভিন্ন কোন স্ভুগন্থ পুষ্প তোমার 

ভোগে আমিবে না । 

কোরাখে উক্ত আছে-- 

৭৭। সংসাঁরকে মৃত শব রূপে স্ৃষ্টি 
উদ্যানভুমিস্থিত বু হইতে বৃষ্ষান্তবে মধুর | কবিষাঞ্ছি, যে তাহার অন্বেশণ করিবে, 
কৃজন ধ্বনি বিস্তার কবিযা বেড়াইতেছে। | তাহাকে কুকুর ভিন্ন আর কি বল] যাইতে 
প্্কটিত কুন্মরাঁজির কোলে কোলে | পারে? 

বসিতেছে, কিন্তু মধুব দ[দ গ্রহণে বিমুখ 1 ৭৮ জ্ঞানীগণ পরম বন্ধুকে পরিত্যাগ 

তাহার আনন্দ অন্থরাগেব চিহ্ন মাত নাই । | করিয়া পরম শক্রর সহিত প্রীতি করেন লা। 
ঈশ্ববে বাহার প্রকৃত অন্থরাগ আছে, সে । তুমি কদাপি শত্রু মিত্র নির্বাচনে বিমুঢ় 

সে শীস্পপপাশ্পিপিসপীশ। 

পতঙ্গের ন্যায় । যাহার অনুরাগের চিহ্ন | হইগ ন। 

বাহ্য আড়ঙ্করে পর্ধযবদিত, শে বুলবুলের ৭১। ভগবানের দর্শনলাভ জন্য 
ন্য।য়। নিরন্তর চেই্ট। চীইঈ, দেওয়ালের পশ্চাৎ 

৭২। তুমি সংসার-কুহকিনীর কুহুকে | পেচকের ন্যায় বসিয়! থাকিলে তাহাকে" 
কখনই মুগ্ধ হইও না। সে তোমাকে ব্যাধের | পাওয়া যায় নং। 
নায় লোভ দেখাইয়! ফাদে ফেলে চেষ্ট। মছনবীতে লিখিত আছে _. 
করিতেছে,। ৮০। তাহার সহিত বন্দতা করিতে 



শ্রাবণ, ১২৯৭1) 
সাপ শপ পপি কি শী পিপি পি পির ও পিপিপি পিপি শত পিপল পতি 

গেলে তিনটা গুপ থাকা চাই । হিট 

নযায় বদাণাতা, ওঁদারধ্য এবং 

পৃথিবীর ন্যায় ঘহিষুঃা । 

হাফেজ বলিয়াছেন, 

ঈশ্বরে বদ্দুতার প্রাচুম্ণ সংখ্যান- 
সারে নয়, ছদযের যোগে গ্রাতাক্ষ | 

ক্রধোর ম্যায় 

৮১ । 

না, 
ঃ 

৮২। এইই ভুষ্টটী ব্যাপাৰ মনুষ্যের পক্ষে. 
৷ ইস্তুকে কদাপি ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণে নিযুক্ত ভুলা গঠিত-*রন্াবীপ জ্ঘবমানন] করা, 

এবং ঈশ্বরের আনুগত্য অন্পাকার কর।। 

দশখরবে শ্মুনণ 

ভুলতে 

সঙ্বোধন 

পার, 

৮৩। 

কবিবে, 

পারিবে; 

তুমি অননা চিত্তে 

তবে অন্য পদার্ণকে 

তবে তাহানে বন্ধু 

করিতে পারিবে । যদি তুমি তা! 

তবে ঈশ্বব তোহাব সকল পদার্থের শ্বনপ 
হইবেন । 

মছনবীতে আছে ,-- 

৮৪ | তুমি প্রতিদিন সহশ্রবাব মনিবে, 

তবে জীবিত হইতে পারিবে । তাহাতে 

তুমি এমন একটী জীবন লাভ করিবে, 
যাহার মুত্যু নাই। যখন তুমি তাহাকে 

এ 

₹ 

পি শা শপিশসপী পিপিপি তি শা শীল পাপী পন ৯০ 
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স্পা পিপল 

দেখিতে পাইবে; 

রাতির জদ্ধকাঁর থাকেনা, কেবল আালোকই 

প্রিতাক্ষ হয়, তজ্প ভোস'র অধর 

দয়ে তাঁহার উদয় হইলে কেবল জ্োতিই 

থাকবে । তুমি ও তোমার হৃদয় থাকিবে 

কেবল তিনি 1 কেহুল তিনি 1! 

৮৬। তুমি সাবধান হইও, নিজের 

টে 

তম 

দিহ্বাকে অসত্য ও পরফোষ 

কথনে ও তোম!ব ইন্ড্রিয়গণকে অবশ্ীভূত 

হইতে দি লা। তাহার চিন্তা যেন তোমার 

অন্থবাকাশে হৃখেনর ম্যায় উদিত থাকে । 

৮৭। 'যাহার। 

কলিও না। 

তোমার" নিকুট “আহা 

লোককে জগ্রাহা করে, তাহাদের প্রঙারণ। 

জীবন অর্পণ করিবে,তখন তুমি মবিবে,কিন্ত 

তিনি তাহার জীবন 

বেন। তখন তিনি তোমার সম্মুখে যে পথ 

উপস্থিত করিবেন, তাহাতে তোমাকে 

তোম|র নিকট প্রকাশ করিবেন। তাহাতে 

দর্শন, অলোৌকিকত তত্ব-জ্ঞান 

প্রকাশিত হইবে । তখন সমুদয় জগৎ 

ভুলিয়া উজ্জ্বল রূপে তাহাকে দেখিতে 

পাইবে । তখন তুমি কিছুই থাকিবেনা, 

সম্পূর্ণ তিনিই থাকিবেন। মনে কর, 

যখন লৌহ অগ্নি সম্তপ্ত হইয়! অগ্নির আকার 
ধারণ করে, তখন কি লৌহ ও অগ্নিতে 
কোন প্রভেদ থাকে ? 

৮৫। তুমি জ্ঞাননেত্র উন্মীলন.করিলে 
ক্রি 

এবং 

তোমাকে অপণ করি-। 

উহ। মহা বিপদ" 

সকলেব মধ্যে প্রধানতম বিপদ । * 

ভূমি কাহারও প্রতি অসদাচরণ 

যর্দ কেহ কাহারও প্রতি 

ছুবাবার করে, ঈশ্বর 

কৌশলে তাহার প্রতিবিধান করেন । 

বাক্য ভূলিও না। 

০৮ | 

করিও না| 

অপবকে দিয়া 

৮৯। তুমি কেবল সেই ঈশ্বরকেই 
ভয় ও কেবল তাহারই সহিত বন্ধুতা 

করিবে: সংসার বা সাংসারিক পদার্থকে 

ভয় ও'তাহার,সহিত বন্ধৃত। করিও ন1। 

ঈশ্বরের নিকটেই বিশেষ কুভ- 

জ্ত। স্বীকার করিবে 5 জনক জনর্নী, তাপন 

ও রাজার নিকটে সাধারণ । 

যখন কোন রোগীকে দেখিতে 

৯০ | 

* ৯১ । 

যাইবে, খালি হাতে কখনই যাইও ন।। 

ঙ 

ধন্শবিরোধী লোকদিগের সহিত 

কদাপি বন্ধুতা করিও না। 

৯২ | 

৯৩। ঈশ্বরের নিকট আন্তরিক 

কুগ্রতা প্রকাশ করিলে তাহাই তোমার 

দিনতা। 
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৯৪। তুমি কখনও কুচিস্থা কারও না। [তুমি ফন গোলাপ পুশ্ণকে হৃদয়ে স্থান 
যাহ।রা কুচিত্ত!কে মনে স্থান দেয়, তাহার 

ঈশ্বর হইতে ₹ছ দুরে থাকে । তুমি কেবল 

সেই ঈশ্ববকেই হাদয়ে স্থান দিবে 

তাহাকেই স্রহ করিবে। 

এ 
টি ২ ৩ িস্প্্পী তি টি কাপ 

এক হয়ে ছুই ! 

বস্তব স্থান হইতে্পাবে নং। দুটা রীপ । 

একটী গল বল। যাইতেছে । 

কোন শগবে রাগগুন 

সোড়শী যুনতী বাস করিতেন । তিনি কোন 

উজ্জ্বলরূপে বিমুগ্ধ হয়? 

যুব। পুরুষ 

কুহারথন্মন্য 

সম্পন্না এক 

যুবাপুক্তষের 

তাহাকে আম্মসমপন কবেন। 

রমণী-বন্ত লাভে আপনাকে 

মনে কর্দিলেন। গবস্পন শ্রগাট 

সহিত কিছু দিন সুখে অবশ্থিতি কৰিলে 

পর, সবক একটা 
গোলাপ পুশোন আল্রাণ লষ্টতে লঈতে এ 
যুবতীর সীপস্থ হইলেন । 

হল্তে গোলাপ পুগ্পটী দেখিষা -ক্রোধান্ধ 

হইধা বলিতে লাগিলেন, গর আপেমিক 

অদ্য হইতে ঠ্ংকটে 

আিও না । অমি ছোম।র নিকট যত 

মক্ষিক। কি প 

হইতে পাবে? চিল ক্কি কখনও বাজকে 

ধরিতে পাবে? কাক কিকবুতবেব নায় 

চলিতে পারে? যে বনে জঙ্গলে উড়িম। 

একদিন গস্য/ টিত 

তুমি আব আমাল 

না। ঙ্গের শ্যাম প্রেমিক 

অন্থুভব করিতে সমর্থ হয়? বাজ যেরূপ 

অন্যের শরীর-নি£স্থত শো ণিত জঙ্গে মাখা 

ইয়! সছিদ্দের গোরে শুইলে সহিদ হইতে 

পাবে না, তব্রুপ মৌখিক প্রেমের লক্ষণ 
গ্রকাশ করিলেই কেহ প্রেমিক হইতে পারে 

না। প্রেমিকের হদয়ে দুইটী ভালবাসার 

স্থান হয় না। এক সিংহাসনে এককালীন 

কি ইসআাট রাজ্য শাসন করিতে পারেন ! 

প্রণয়ের: 

৷ ভালৰ [সা তিষ্টিত্তে প 

' শিশু 

দিয়া, তখন তোমার হৃদয়ে আমার স্থান 

নাই । 

প্রেমিক ইয়াহিয়ার কথা শুনিয়। 

থ]কিবে । তিশি অতাস্ত স্ত প্রেমিক ও বৈরাগী 

লাক ছিলেন। এঞাক দিন তিনি গুদ্বকে 

শ্রাাড়ে করিয। জাহাব মুখ চুন ও মুখ।ব- 

লাকন করিতেছেন, এমন সম.য় সেই পুত্র 

বলিল, পিতঃ! আপনি কি আমাকে ভাল 

বসেন? বি বলিলেন, হু | 

বিল, আপনার ঈশ্বরকেও ভালবাসেন ? 

পি বলিলেন, তাঁভাকে৪ ভালবাসি । 

পুত বলিল, পিত?, এক হৃদযে ছুই 

ইযাহিষ| 

পুদ্ধেব মুখনিএল্কতি অমৃতময় উপ- 

পিএ 

[তা 

হখন 

রে না। 

দশ বকা শ্রবণ করিয়া জ্ঞান লাভ কবি- 

ঘুবতী যুবকের: পরিত্যাগ 

বাস 

2হাভা2--£স্গ, ভার, 

তিনি পুত্রকে 

শেষ জীনন গয়ান্ত নিজ্ঞন 

লেন । তদ্দ্ে 

করিম! 

কবেন। মি যন 

আমকে ভালবাসিতে 

হইতে আমকে 

তোম!কে পরি- 

ন'পিযাছ, খন 

৭1িনে 

শেরে তাহা 
শি1৭ ৯11৮1 

শা | | ভ্দয 

কব । আসিছ 

ভা।ণ করিল!ম। 

৯৫। তু'ম সতর্ক থক, দন্দ্য সয়তান 

৷ ( কৃবুতি) ভোম!ব হাদয-গুছে প্রবেশ কবিষ! 

বেড়াইবে, সেকি কখনও উদ্যান-বিহার-স্থ : যেন বিশ্বা রূপ মুল ধম চুরি করিতে না 

পাঁবে। 

মছনবীতে উক্ত আছে ।. 

৯৬। তোমার হৃদয়-গৃহে চক্ষু ও 

রূগ যে দুইটা দ্বার আছে, সয়তান এঁ দ্বার, 
দিয় হদয়-গৃহে প্রবেশ পূর্বক তোমার মূল- 

ধন বিশ্বাসকে অপহরণ করত জিহ্বারূপ 

দ্বার দিয় নির্গত হইয়া যাইবে । অতএব 

তুমি জ্ঞনরূপ দ্বারবানকে উপদেশ দেও 
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ষে. সে যেশ শর্ধদ! সতর্কতার ছি দ্বার 

রক্ষা! করে। 

কবিবর সেখ সাদি বলিধাঁছেন -- 

যিনি চক্ষু, কর্ণ ও ৯৭ । জিহবারূপ 

তিন দ্বার অবরুদ্ধ করিয়। সুয়ত|শের হস্ত; 
হইতে বিশ্বসরূপ ধন রক্ষা করিতে সমর্থ, 

তিনিই ধনী। 

৯৮। তোমার মৃতাীর দিন উপস্থিত 

হইতেছে । মুমুর্দু সময়ে জ্ঞান শুন্য হইবে । 

জবিত থাকিতে থাকিতে ঈশরকে সাধিযা 

ল্৪। 

৯৯ ভূমি জ্/নরূপ চক্ষুকে উন্মীলিত 

বাথ, মরণান্তে তোমাৰ কি হইবে, তাহ। 
গ্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে। 

ূ ১০০ | তুমি সাহদের জন্য পসর্ব্বদ| 

| কুচিস্তা বিষে জর্জরিত) ভাহাঁরা সে হ্যের 

ৰ একটুও ওধধ দিতে ফারে ন]। মরণ 

| ময়ে তাহারাই তোমার গাত্রচ্ছার্দন উন্মো- 

পূর্বক তে|মাকে মৃত্তিকাম সমাহিত 

তোমার নিঙ্গের বলিবার একটী 

১৭ 

| কবিবে। 

ূ বস্থ৪ তোমার সঙ্গে যাইবে না । (কমশ?) 

ভ্রীমন্দ্! অ।মনউদ্দিন আহাদ ॥ 

বঙ্গবাী ও অনাচরণীয় হিন্দ, | 
(২) 

গখণ কথা এই), উনবিংশ শতাব্ধীতে 

'এভ অন্ুদার ভাব লইয়া বঙ্গ-বাসী মাথ। 
তুলিতেছে কেন? অনেকে বলেন, বঙ্গ- 
দেশের অপকৃণ্ট শ্রেণীর পাঠকবুন্দ, বঙ্গবাদী 
যে খাদ্য যোগায়, তদপেম্ষা উৎ্কুই খাদা 
প্রিপাক-করিতে অসমর্থ । ইহা আংশিক 
সত্য হইতে পারে, কিন্তু ইহা! সম্পূর্ণ সা 
নহে। আমাদের বিবেচনায়, বাঙ্গালী যে 

প্রকার ধন্নম ও সামাজিক ভাঁব-প্রধান জীব, না ত্রান্মণ্ ধর্ের সভা? 

সাথ-বিংস-কারককে অম্ান 

বদনে 'দেুশেব লোকে হিন্দু ধন্মের রক্ষক 
বলিয়। শ্ীকার করিবে কেন? সত্য বটে, 

বঙ্গ-বাসীর প্রবর্কনায় রাজসাহীব ধন্ম-সভ। 
বরিশালের ধন্ম সভা, কুমিললার ধশ্ব-সভা! 
প্রভৃতি কতকগুলি হিন্দু ধন্বের সংরক্ষিণী 
সভা গ্রতিচিত হইয়াছে । কিন্ধ আমরা 

| ছিজ্ঞানা করি, এগুলি কি হিন্দু ধন্মের সভা, 
এই সকল সভায় 

। ৯ কাটি হিন্দ 

পেস পলাশী পা শিপ শি সপ 

বঙ্গ-বাদীও তেমন এ সকল ভাঁব-উদ্দীপক া অন।চরণীধ ভিন্দুব প্রতি কি প্রকার ব্যবহার 

ব্রতে লিপ্ত । ধন্মের বিকৃত অবস্থ। না হইলে 
অবশ দেশো এবিকৃত অবস্থা হয় নাই: 

ক্ুতরাঁং ধশ্ম ও সমাঁজ সন্বদ্ধে সত্য মিথা। 
ব|হ। বল যাঁয়,ভাহাতে বাঙ্গীলীর মন আকুষ্ট 
হইয়। পড়ে । এম্জ্সংবাদের ঝুট|& তাল,” 
বঙ্গ-বাসীর উপ্নতির ঘুল মন্ত্রও তাই । হিন্দু- 
ধম্মের উন্নতির কথ। বলিয়া, হিন্দু ধন্মের 
মাথ। খাইলেও সংজ্ঞাহীন হিন্টুজাতি নয়ন 
তুলিযা দেখিবে না। তাহা না হইলে ৭1৬ 

লঞ্চ প্রাঙ্গণের ছগার্থে গরিচাণিত হইয়। 

| করা হয় এবং তাঁহাদের সামাজিক ও 
| ধন্মোননতি সন্বদ্ধে কোন ব্যবস্থা আছেকিন।? 

পার্বডাজার শোৌগ্ডিক বংশ, দিবলহাঠীর 

রাজা, ঢাকার শৌ্ডিকগণ, চাদসীয় ভ।ক্ত|র 
পরিব(র, মাধবগ।পাব জমীদ্বারগণ, বাবু 
উম|চবণ দস প্রভাত আঁবও লক্ষ লক্ষ 

অনাচরণীয় হিন্দু এই সকল ধগ্নুসভাঁয় হিন্দু 
পশ্মের সাম্যবাদের স্তবিধ। সকল প্রাপ্ত হন 

টি না, একথা কে বলিব) যদ্দি তাহা 

না হয়, তবে কাঙ্ছাকে ইয়া হিন্দু ধন্ম ? 



১ নব্যভারত। ( অষ্টম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা , 

জন কতক স্বার্থপর ব্যবদায়ী ব্রাঙ্গণ ও জন 

কতক অপবিণামদশী কায়স্থ,ইহাবাই কিনিন্দ 

জাতি সকলের কর্তী? ইহ| যেভাবে, সে, 

পাগল। হিন্দুধন্মের নমুদ্রে ষেএকটুক একটুক 

বাতান উঠিতেছে, তাহার যে পরিণাম-ফল 

একথা ধারণ 

সাঁধাবণ 

তয়নক তরঙ্গক্ঘাত, 

কর। তাহার সাধ্যায়ন্ত নভে । 

শিক্ষা, গ্রজাসত্ব আইন 

বেদ ও কোরাণ যখন কাফাকাঁবী যাস্ত্রিকেব 

হন্ডে পড়িযা নমুদায় নিম্ন শেণীকে উর্ধে 

প্রধানিত করিবে , ষখন দেশের ৩/৭ ভাগ 

লোক. অর্থাৎ শত্রজাতি 

অধিকার, প্রুলঃ প্রাপ্ত হ্টবাব জনা অকুতো- 

তাহাদের সত্ব ও 

ভ'্য অভ্ভাথাম করিবে, তখন 

উন্ভবাধিকাঁরী কল্ষিদেব শীষ হিন্দ ধর্মের 

কযাঘাতে এই হিজিবিজি 

দিয়! নব হিন্দু 

তাহব ভিন্তি 

শোভা 

সামাবাদেব 

ধশ্মসভা গুদলকে উঠগাইয়। 

ধন্ম প্রতিষিত করিবেন । 

বৈর্দক সামাল'দ, তাহার বাচ্ছা 

প্টেগলিক। বপ ধন্ম্গতেন অপূর্প কাবা, 

ও!ছাঁতে জাডিভেদের [সৌন্দর্য ৪ থংকিতে 

গ1[ন, কিন্তু তাহার কদযয ভাব ম্পশর্দে!ব 

থ!কবে না। 

ব- বামীর বুতকার্যত।র দ্বিতীয় কারণ, 

বাঙ্গালী জাতি যাষ কোথা ? 

একথ|নি উত্রুষ্ট কাগঙ্জ বটে, হিন্দুগণ 

তাঁহার উপর আস্থ। প্রদর্শন করিতে পারে 
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জগ্রসব “সময়? ও 

সংবাদপত্র হিন্ুুধন্্ ও 

লাচনারি জঙ্চা নকে। 

“সহচর” প্রভৃতি 

সমধজ পরিতাগ কবিধা নানা বিষের 

হগুগেল লই্ম। বাস শতব!, ভিন্দু 

সমান & পন্মা পঙ্গক্ষে আঅসথ। বানা * কু 

এবং অন্কবাদিত | 

ান্পাশিপপক্াসিপীপপতাপিশেসপা 

বৌন্ধদেবের ! 

, সে পাযস্ত 

সপ শপ পপি ০ শিপ পপ পন 

বঙ্গ-বালী যদি অ'চরণীয় ও বাপী করে। 

অন|চরণীয় হিন্দু, ব্রাহ্মণ ও শৃদ্ব, ধনী ও 

দরিদ্রের প্রতি অপক্ষপাতে হিন্দুধর্মের 

স[মাবাদ শিক্ষ|। দিত. বঙ্গ-বাসী দেশের 

উপযুক্ত কাগজ হুইত। বঙ্গ-বাপীর ভূতপূর্ব্ব 

লেখকগণ এই নীতি বলেই রর 

দশীয় কাগজের শীর্বস্থানে আনিয়! 

গিয়াছেন। কিন্ত বঙ্ষ-বাসী ব্রাহ্মণের হস্তে 

পড়িযা সে নীতি ভূলিষ। গিম়াছে। ভূলিয়। 

গেলেও, মে পাখকগণ বঙ্গ-বাপী পড়েন, 

তাাবা বঙ্গ-বাসীর নীতি পরিবর্তন অন্ত- 
ভব কবিতে পাবেন নাঈ। আমর। শে 

পর্যান্ত বঙ্গ-বাসীকে নিরপেক্ষ না দেখিব, 

যে পর্যন্ত বঙ্গ-বাপী অনাচরণীয় হিন্দুর 
মামীদ্গিক উন্নতিব জন্য অগ্রনর ন| হইবে, 

বঙ্ছ-বাশীর কুটিলত। ঘোষণা ন1 
কবিমা থাকিতে পারি না। এরূপ ত্রতে 

আমাদের কই ন! আছে, এমত নঙ্তে, 

কিন সমস্ত হিন্দু জার্তির নাঘটন অপেক্ষা 
জনকহক ব্রাহ্মণের স্বার্থপরতা 

বিবেচনায তত অন্যায় 

সঞ্জীবনী 

প্রকাশিত 

কব! তত অনভীস্পিত হইতে পাবেনা । 
নিজেব “্দাষ নিজে দেখ। "প্রায়ই দটেনা। 
এজন বঙ্গ-বামীর দোঁম প্রদর্শনেই এই 
গন্ধ লেখা হইন। রাদনীতি ও* বাণিজা 
গীতি সম্বন্ধে বঙ্গ-বাদপীব মত, আমদের 

৮05 । 

ব্গ বানী যর্দ নহর জলচল অর্থাৎ 
জন[চরণীয় হিন্দুব সজল বাবরের পক্ষ 

সমর্থন না কবে, বে অনশচরণীয় হিপ্টু 

বঙ্গ-বামীর হ!ত ছাড়! হুইবে। ৩/9৪ ৬গ 
হিন্দু সংগ্য'র পার্গের জনা দ্বিতীয় বঙ্গ-বাশী 

গ্রকাঁশিত হইতে সাদ কালকার দিনে বড় 

আপিক বিলম্গ হইবে না। বঙ্গ-বাসীব প্রতি 

কান সম্পন্ন মহ প্রচাশ করিলে ও বঙ্গ ৰ 

আমদের আদা ভক্ত আছে 

বলিরাই এই সংবধানহার প্রবন্ধ লিখিত 
হইল । দ্দশা কার, শামাদের উদ্দেশোর 

তাঞা!মু ভাগ কলা না হয। 

শীমপুস্থ্দন সরকার । 

অদাপি 



জন বুল ও রাঁজ। বাহাছুর। 

রাজা ক্ষুীরাম জমীদার বাহাদুর, ঘটি- 

রাঁম ডিপুটী ও জলধর মুন্দেফের সম্মুখে 
ভয়ে কাপেন; হ্যাট কোটধারী সবড়িপুটা 

ইদ্রম মাছেবকে দেখিলে ত কথাই নাই। 

একজন সামাবাদী ইংরেজের পক্ষে ইহ 

বিষম প্রহেলিকাঁ। ইউরোপে লালিত 

পালিত শিক্ষিত জন্বুল বুৰিতে পরেন না, 

কি কারণে মানুষ এত হীনহ্দয় হইতে 

পারে রাজা বাহাছুরের সঙ্গে জন্বুলের 

যদি শ'রীরিক (7৮/017109119) কোনপ্রকাব 

পার্থকা থাকিত, জন্ততত্ববিৎ পঞ্ডিতগণের 

সভাছে (4০901961091 ৪00161)) জানাইয়] 

প্রাণী'বদা।র (96181 1115607) নুতন 

২ রত ডু | € সংস্করণে রাজা বাহাছুর ও তাহার স্বজ । ধপে রাজাব সমক্ষে উপস্থিত হইয়। গমের 

বর্গকে, নাম খারিজ করত, দার্ব্বিনের হারা- 

ধনের (101551110 1101) শ্রেণীতে স্থান 

নিদ্দেশ করিষ! নিশ্চিন্ত হইতেন। 

বীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষ| 

অগু- 

(31510081৩81) ! বাদি না; এবং কোন বিষয়ে তোম।র মত 

_পিশপিস্পাস্পাঁাসী শিশিটী ৮ শশা শিপ শশী শী পশীশীিসি আট 

চি 

হয় ন। 

শরতা )একজ কগিলে কি এরূপ একী 

জভিনব জীব প্রস্তুত হইতে পারে না? 

ঘমাতে উহাতে কেন এত তফাৎ, ভাল 

কবিয়া বুঝাইয়া ততৎ্সঙ্গে কিছু উপদেশ 

দিলে শাদর উপব একটু কালীর আঁচড় 

পড়া অসম্ভব নয়, মণ কিঞিঃৎ কণিকামতর 

»ভফলর আশ। কর। মইছে পাবে 

»।রত উদ্ধারের জন্য ভগবাণ মখন কোম!ং 

দেন হস্তে রাজা সমর্পণ করিয়া! ছেনশ্চেগী। 

কবিষ। দেখ; ভবে, একদিনে সা্সির বন্ধন 

ন'লশত বত্সবেৰ কলঙ্ক সহস। 

মাচনের আশা, বাতুলতা। 

শ্রুতমান্র মহামন। 
সি 

ইংরেজ লোকাচাম/- 
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"রাজা বাহাছুর! তুমি যে আমাকে 

৷ ভূমি হইয় সম্ভাষণ কব, উহা আমি ভাল- 

করিয়াও কোন প্রভেদ পান নাই, সুতরাং । 
শ্বেতাঙ্গ ভায়ার অত্যন্ত ধাদ] লাগিয়াছে। 
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চিন্তার পর, এই বলিয়া টেবিলে এক ঘুপি 
মারিলেন। 

বন্ধু জনবুল! সব দেশ ইউরোপ নয়; 

একটু স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখ, ক্রমাগত 

(19110 

পাপ শাাশীশ পাশ্পিশ স্ব এরর সি 

জিজ্ঞাসা! করিলে, তুমি যে উত্তব দাও, 

“হুজুরের যাহ। মত, আমারও তাহাই,” ইহা- 

তেও আমি বিশেষ দুঃখিত? প্রথম, আমর 

মত জ্রানিবার পুর্বে তুমি তাহাতে সায় 

দ[ও, এ কিরূপ অশঙ্গত ও অনৈসর্গিক 

বাপার। তারপর, সর্ব! আমার বা 

অন্য কাহারও (সস'গরা সদ্বীপা পৃথিবীর 

মমাট হউন না! কেন?) সহিত তোমার 

। মতের এঁক্য হইবে, ই সম্পূর্ণ অসম্ভব । 

বহুকাল মুসলমান দাবাস্ব্ের অধীনে 

বিংশতি পুরুষের আলসা ও নুখত। স্েতরাং ৷ 

নিকৃষ্ট ক্ষুদ্রঙ্গদয়তার জননী “ঘোর স্বার্থ | পড়িয়!ছে। ৭8880৮59০৫৩ 90৬ ৪0 

গ1কিয়া এই সকল %& অহা টরিব্রগত হইয। 



১৯১৮ 
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79715773 9 10101), আমাদের ধন, 

ম্বৃতরা: সমদৃষ্টি আমাদের স্বভাব; ইতর 

বিশেষ ভাব জোর করিয়। অনেককে অব- 

লশ্বন করিতে হস, কবল তোমাদের দোষে । 

তোমার্দেব মে মক্ল “লাক আমাদের দেশে 

গপিয়াছেন, তাহাল। সাক্ষ্য দিতে পারেন, 

জতি নির্বিশেষে সকল ত্রিটীণ নরনারী 
তাহাদের প্রতোকের সহিত কিরূশ সুন্দর, 

স্থমিই বাখহাব করিযা থাকেন, মান্ষমাত্রের 

গত আমাদের দেশে কিরূপ সম্মান। যে 

সবল দৃশ্য দন্মে কখন সহ্য করি নাই, 

“ভামাদের জন্য তাহাও চু করিয়! দেখিতে 

হইতেছে 2--যদি দেশে কেহ ভোমার মত 

«শলাম করে, অপ্রকৃতিস্থ পাগল বলিয়। 

তাহাকে পুলিশের জেম্মা করিয়া দিতে হয়; 

এইরূপ কত সম্পূর্ণ অনভ্যন্ত বিসদৃশ ব্যাপার 

পর্দা সম্মুখে অবাধে ঘটিতেছে, দেখিতে 

দেখিতে চক্ষু অসাড় ও হৃদয় কঠিন হইয়। 

গিয়াছে । ধাহা হউক , এখন কিসে ভাল 

হয়, এ নন্বষ্ধে তুই এক কথা ভোমাকে 

বলিতে ইচ্ছ। করি। 

জান পশুকে মান্য করে, মান্ধবকে 

দেবত! করে, সুতরাং জ্ঞ|নলাভ তোমাদের 

প্রথম প্রয়োজন; এই অমুল্যপন অপ্বিকৃত 

হইলে সর্বপ্রকার উন্নতি সহজ হয়। জ্ঞানো- 

পার্জন হুইলে জীবন সম্বন্ধে মনে এক 

মুতন ভাব ফধাড়াইবে। এখন 'পারিৰারিক 

সম্ত্রম' বংশ মর্যাদা প্রভৃতি দানবগণে'র 

সেবার্থ ক্রমাগত অর্থসংগ্রহ করিয়। ভাবি- 

তেছ, পুত্র পৌত্রাদির প্রতি কর্তব্যদ[ধন 
হইতেছে; কিন্ত জ্ানচচ্ষু উদ্মীলিত হইলে 

দ্বখিতে পাইবে, পুগ্তীকৃত অর্থ প্রাঁশীকৃত 

রোগের কারণ; এইবপ উওরাধিকারের 

_ নব্যভারত | (টম খও, চতুর্থ সংখ্যা 
পাপ 

সাহায্যে, সকল প্রকার অনর্থের মূল আলস 

দ্বাণা আক্র]স্ত সন্তান সম্ভতি, নিজেদের এবং 

সারের দারুণ অকল্যাণ্রে হেতু হইয়া 

থাকে । আমাদের দেশে বলে, 11915 

016 6119 0:50 0101669 (1১96 [19809 ৪110 

11160 6119 00001101161, পুকষ পুকুষা নু” 

ক্রমে এইরূপ আলস্যের কআ্োত চলিলে 

শারীরিক ও মানপিক প্রাণশৃন্যতা অনি- 
বাধ্য । ' হৃদয়ের বলাভাৰ হেতু ওরূপ 

অস্বাভাবিক “হাকিমভীতি,” শারীরিক হীন- 

তার প্রমাণ পৌধ্যপুত্র গ্রছণ। দণ্ডক দ্বার! 
শরক্ষার চেই্| যে নিতান্ত জঘন্ন শ্রেণীর 

অর্বাচীনতা, এরূপ সোজা কথাও তোমা" 

দের বুদ্ধিস্থ হয় না, ভাবিয়। দেখ, কতদুর 

শোচনীয় তোমাদের অবস্থ।!। একজন 

গরিবেব ছেলেকে মৃখতা, আলসা, ভোগ 
বিলান, এবং তুরস্ত ছয় রিপুর নায় প্রবল 

পরাক্রাস্ত শক্রদল মধো হাত পা বাধিয়। 

নিক্ষেপ করাতে যে মহাপাপ হয়, বুঝিবার 

বোধ হয় শক্তি নাই। আমাদের দেশে 

কত কুবের সম ধনী, অপুন্রক অবস্থায় ইহ 

সংসার ত্যাগ করিবার সময়, সমস্তু সম্পতি 

লোক-সেবার্থ দান করিয়া যান। এরূপ 

সর্বদাই ঘটিতেছে; কোটী কোটা টাক! 
এই প্রকারে গাধারণের কাজে লাগিতেছে। 

ত্রিভুঝন-পাঁলক পরমপিহ1] পরমেশ্বর 

তাহার স্ব জীবগধকে প্রত্তোকের প্রয়ো- 

নারূপ শক্তি দিয়াছেন, যাহা ছার] তাহারা 

অতিম্থুথে; সুস্থশরীরে,,সচ্ছন্দমনে আপনাপন 

জীবিক! নির্বাহ করিয়া যাইতে সক্ষম হয়। 

সেই সকল শক্তি অবলম্বন পুর্ব্বক স্বাধীন 

ভাব অরলম্বন জীবের ধর্ম । অতএব পৈস্তৃক 

ধন সম্পর্তি পান নাই বলিয়া যিনি আপন1কে 



শ্রাবণ, ১২৯৭1) জন বুল ও রাজা বাহাষ্ছুর। ১০১০) 

ুর্ডাগ। মনে করেন, তিনি ঈশ্বরের অনুতজ্ঞ | পারিবে মানে, বিশেষ ভবিধাতে দশ- 
বিদ্রোহী সম্ভান। ঈশ্বরপ্রদত্ত শক্তিব র জনে য।হাতে নাম কবে, এমন কাজ করিয়া 
অগব্যবহ|রে উহা লাশ প্রাপ্ত হয় এবং । য1ওয়াই কর্তৃব্য। এখম ভাবিয়া দেখ, কি 
জীবকে পরাধীন করিয়া দুঃখ আনয়ন কবে। | কবিলে শত মহত মুখে প্রকৃত সুখ্যাতি 
সর্বং পরবশং ছুঃথং সর্বমান্মবশং স্্থম। লাভের সমাবনা। তোমরা যে সকল 

এতদ্বিদ11ৎ লমাসেন লক্ষণং সণ ছুঃখয়োও। মহাপুরুমকে প্রাতংম্মরণীয় ব্রাক্তি ষল,ঙাহার। 

তোমাদের শাস্ত্রের কথা, অথচ ভোঁমর] ' কি বহু অর্থ সঞ্চয় দ্বার এবন্িধ নাম রাখিয়। 
এরূপ জ্ষন্দর বাক্য সম্পূর্ণ অবহেলা গিযাছেম? না; তোমাদের শাস্ত্রের শাসম» 
করিয়া চল। সর্বাদা প্রয়োজনীয় সকল ৷ বাকাছুলারে শ্বার্থপব কুপণের নাঁমশ্রহণ 

কাজে সোল আন। পরেয় উপর নির্ভর; নিমেধ। পুথিণীর সর্বত্র এই থক মিয়ম। 

করিয়া অকর্্ণা জড় ণিণ্ডর ন্যায় জীবন- ! পার্থপরত| নাায়ের মন্ত্রকে ফুঠারাঘাত 

যা। নির্বাহ কবা ঘোর বিড়ম্বন! তাহা ' করে; যাহ! কিছু ন্যায় গ কর্তব্যের বিরোধী, 

ভোমর! অন্থভব করিয়া ও আনলে আনিলে ৷ ত!হ| ক্ষণস্থায়ী জানিবে। স্বারপরঞ্কর্গীণেব 

চাও না; উসধাদি ছারা কোন গ্কাবে | সম্মুখে যে যাঙ্গাই বলুক, অপাক্ষাতে তাহাকে 
তালি তুলি দিয়া নিস্তেজ * আত্মা ও হূর্ব্বল শাগ না দিয়া ছল গ্রহণ করে না; জীবিত 
শরীর যেন ফেনচিৎ্ একত্র রাখিষা চিকিৎ : বালে এই দশা; তারপর রি মিকুই 

সক-পালশী বৃত্তি চরিতার্থ করত বাহাদুরী : দন্থব ন্যায় যুভ্ভমধ্যে সমগ্র সংসারের দ্বাব। 

দেখাইতেছ । আর আমাদের দেশে ব্রিটীশ । মম্যক রূপে বিস্বত। ধীাহারা এ সংসারে 
সআজোব ভাবী পম্সট প্রি আলবার্ট, .ক[টী কোটী জীব্রে পূজা পাইয়াছেন, 
ভক্টরের মত লে!ক বালাবধি জাহাজের : পাইতেছেন ও মাবচ্চন্ত্র দিবাকর প|ইতে 

খালাসিদের সঙ্গে পবিশ্রম দ্বার। শরীর : থাকিবেন, তাহার। সমকালিক ও ভবিষাদ্বং- 
এরূপ সবল ও স্থস্থ রাখিয়াছেন যে, কোন 

কালে তাহাণাকে কাহারও উপর নির্ভর ন। 

করিলে চলে । সতেজে তিনি তোমাদের 

দেশ পর্ধ্যটটন কারযা গেলেন, স্বচক্ষে শত্রু হস্তে প্রাণ পর্যন্ত দান করিয়া, উন্নত 

দেখিলে, আামি আর কি বলিব । চরিত্রের মহে|চ্চ আদর্শ দেখাইয়। গিয়াছেন; 
নামের জন্য তোমর1 সর্বদ] ব্যন্ত, । তাহাদের মূল মন্ত্র "810 1090101) 1156, 07 

স্থৃতরাং এই মোটা কি অনায়!সে রে 80] 8009০92৫$” সাংসারিক কোন বিষয়ে 

* দেশের ডাক্তার কবিরাজ ভাঁয়ারাও এমনি | তাহারা লিগ্ড ছিলেন না, মর্ভাব্যাপারে 

যে, কখন তীহাঁদিগকে কোন অর্থশালী রে!গীর ; । কেবলমাত্র যথা প্রয়োজন মনোযোগ দিয়া, 

“জন্য ব্যায়ামাদির বাবস্থ|! করিতে দেখ! যায় না) কীট-বন্ছি তম্করশক্তির অতীত, অক্ষয়, অজর, 

রর ভিতর ছার জোহা বিহু নর অমর ভাববস্ত গচারের জন্য জীবন সমর্পন 
করিয়1 যাঁইতেছেন; বাবুর মন যে।গ।ন হইতেছে না নারে ই কি 

অধচ উপার্জনের দ্বার উম্মুন্ত রহিতেছে এমন প্র রি 

সথিধ| কি ছাড়ী বায়? ব্ক্তি, ধহাদের কার্যকলাপ ছার] দাতীয় 

শের প্রত মহত্ব সংস্থাপনোদ্দেশে জ্ঞান 

ধঙ্মোন্নতি জন্য বিপুল ত্যাগ হ্বীকার ও 
দুঃখ ক্রেশ সহ্য কবিয়া, কেহ কেহ সয়তান 

৯৮০০৯ 



( অফ খশ্ড, চতুর্থ নখ্যা 
জাতির 

পা কপ পিস পাপ সপ্ন ৭০ ০ 
সি ২ 

১০৪ 

ছারা 

নব্যভারভ | 
সপ শা সপ সু 

সপ কি আপ 

। 

পি শী 

»এচপ পিপি পি 
শে ্্স্পস্প্প 

মাল * 

ক ০০ এ সঃ 
ক আনা শা শপ আপিন ৯০৪ 

অধধান্তিক বল বুদ্ধি পাইয়াছে, কেধল । সংহ্াখরের চেষ্টা! পাঁয়। ঈশ্বর ব!হার সহায়, 

তাঙ্ারই নরলোকে নাম রাখিয়ী যাইবার | মানুষ তাহার কি করিতে পারে । ইট- 

খোলার শিশুগণের বোদন (]1)0 015 91 
ঘোগ্য ১--আর তোম!ব জামার শাঁম এখ- 

চাই লুপ্ত, পরে আর কি থাকিবে । অঙঞএব 

পমহাঁজনে] যেন গহ? ন পন্থা,” ব্বণপুর্ধবক 
পূর্ববর্তী সাধু মহা"ন্মাগণের পথ।হুদরণ দ্বারা 

জান ধঙ্ষবোপাজ্জন করিয়! কাষমণোবাকো 

পরছিতে রত হও, ইহবশলে ধিমল স্মখ 

পরকালে স্বর্গ, এবং সংশারে অনস্তকাল 

স্থায়ী নম রাণিয! পৃথিবীতে আমবডধ লী: 

কবত দুলভি মানবজীবন শর্থ কন? চত্তু- 

বর্গ ফলেব অধিকারী হইতে | 

ঘাঃ-তীতিহ্নাশিক মহাপুরুসদিগেন বুক্তী্ত 

€₹1 

কল্পনা বলিয়া মনে কর, আমদব দেশে 

চল,প্রহাক্ষ পরার্গপৰ জীবন দেগাটিব। এক 

ইহার সঙ্গাক্স।ব শীবন সঙ্ষ্ধে শিছু ওলি । 

৮াম জর্চদন্মিগ (01001126৯0001101), বধ 

(1) 00011010111 00) 0006 13770557705 91 

107041771) নামে গ্রন্থ প্রচার ঘ্বারা দেশের 

চিন্তাকর্ণ করত পরিণামে সফল-মনোরথ 

হইলেন। যে রাতে পালামেন্ট মহা" 

' সভায় (110899 91 (19188070118) তাহার 

' বাহির 

প্রম ৬০ বন্সব, খুব সবল প্রস্থ শরীবী, 

যুবার নায় পবিশমে রত। দরিদ্রের 

সন্তান; স্ুতব|ং বালাকালেই হট খোলায় 

মন্্ুরি আরভ্তভ করেন। ক্রমে একটা প্রকাও 

ইট কারখানায় প্রায় ১০০০২ ট/কা বেতনে 

প্রধান কশ্মচারীর (819118261) পদ গ্রাপ্ড 

হুন। কিছুকাল &ঁকার্যো নিযুক্ত থাকিয়া 

কথণ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করত উহা পরিত্যাগ 

করেন। পরছুঃখকাতর 

স্মিথের প্রথম সংগ্রাম ইট খোলার প্রপীড়িত 

ব।লক বালিকার্দের উদ্ধারের জন্য এই 

কর্তব্যসাধন ব্রতে সত্যসন্ধ বীরকে মহা 

প্রলোভন পদদলিত করিতে হয়; শেষে 

প্রাণ লইয়। টানাটানি । সমন্ত হট খোলার 

অধিকারী একত্র হইয়া! বিপুল অর্থ, উচ্চগদ 

ও সম্পত্তির অংশ দ্বারা তাহাকে সঙ্গল্ল ভর 

করিতে না পারিয়! অবশেষে গোপনে প্রাণ 

উদ্দেশ্য মহত । 

পাপ পপ পাপা শশা টাটা 7 

চি 
| ভূত চেষ্টার ফল ইট খোলার শিশু মজুর 

উঠাইবার" আইন বিধিবদ্ধ হয়, আনন্দে 

গদগদ চিত্তে প্রেমের জয়পতাক। উড়াইয়! 

হইলেন । পকেটে একটী 
পন নাউ থে, কিছু কিনিয়া খান, উপবাসে 

বাদে ক'ট!'ইতে 

কিন্ত 

হল । তখন বিলেব 

পশ্চাতে শ্িথের নিজেব প্রায় ত্রিশ হাজাব 

ট!ক। (মমস্ত পুর্নসঞ্চিত পন) বায় হইশ্ন। 

গীবন | ইহ গরলোকে তোমার উন্নত 
আমার এগ।মণ জন্য মানাবিধ সামগ্রী 

প্রস্তুত রহিয়াছে; শারীবিক ক্ষুধ! তোমার 

তুচ্ছ। উক্ত সন্ধা যখন প্রথম একথানি 

সামধিক পত্রিকায় পড়ি; দশমিনিট শিশুর 

সত কাদিয়াছিলাম, (তখন উহার সঙ্গে 

পরিচয় ছিল না) এখনও মনে হইলে অশ্রু 

সম্ববণ করিতে পারি না। এ জয়লাভা- 

বধি ধন্মধীর দ্বিগুণ উত্সাহের মহিত কার্ধয 

কবিতেছেন। €সদ্িন খালের বালক 

বালিকাদের শিক্ষার্থ বিধি ব্যবস্থাপিত 

করিয়াছেন; আজকাল জিপ্সি সম্তানগণের 

উদ্ধার চেষ্টায় প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছেন।, 
দেশের সমস্ত মংবাদ পত্রে এই ভাবে 

আলক্োলন হইতেছে। | 

“ড10)2৮ 8117 06950 9216) ৭14 

102: ()6 1):107274 900 0909] 010710162 



শাঁবধ ১১২৯৯1) জন বুল ও রাজ! বাহাস্থির ] ২৩১ 
পপ পপ সি শি সি পা পি এ শা তে শি শিপন 

15 1)0%৮ 29. 11)570/87 01 হি রি ] সময পর্যয)জ্ত গ্রকান্সত হইয়াছে । স্মিথের 

[1005 ০11] 1)0 10002816000) 000 0191৮ 1 নিজের কয়েকখানি সুন্দর গ্রন্থ আছে। 

টা স্মিথ আর এটা প্রকাও রি. 
০111101:01। ৮111)17) 1:000010 07 10141811901), | | ৃ ও বা!খার করি 

র 
| 

])511081)701) 22271017210 1)770 25059 

৩ সালা। ২0৮, 8০705] ২] 876088৪- মাছেন শিক্ষণ, ধঙ্মোগদেশ, পরস্পুরের 
ম্মিথ এখন ভিথারী, নিছ্ছের ও পরি: সখ সহান্ভৃতির কর্বণ ইতি স্থায়ী উপায় 

হ্যা পাত ভাব দেশের লোকের : দান। ছুখে দারিদ্রা শোঠনের চেষ্টার 
! প্রেমের দল” (1104 01 109০) সংস্থাপন 

প্রায়ই আসে । রী ও পুত্র কনা। ও /লি | কণিযাছেন। ভাবভেশ্ববী ভিট্টোরিয়া ও 
তি নুন্দর ও স্ুণী ) স্তখী ঝিগ মধো মধ্যে ! ভাতার কন! রাজক্মাবী বিয়েটিন এই দল 

তৃস্ত। সআট ও মগ্ুর এক দলভুক্ত, এরপ 

দন -বাধ হয় পৃথিবীতে এই প্রথম। 

শ্িথের জীবনে অনেক আশ্চর্য ঘটন। 
ঘটির!ছে, যাহার ভিতর দিয়] পের্ধাতার 

সর্বদা ভগবানের নাম, বিধাতার প্রতি) বিশেষ কপ। ই হাকে এতদূর অগ্রসর হইতে 
৷ সম্মন করিধাছে। এস্থলে সে সকল আলো।- 
৮"ার প্রযোজন নাই 5 এখানে কেবল এই 
মত বক্তব্য যে, প্রকৃত জীবন কাহাঁকে বলে, 
স্মিথ তাঁহাৰ এক জীবন্ত উদাঁহরণ। 

শ্িথেব পথ অনুসরণ করিতে পারিলে আম- 

এর আত্মার বিশেষ কল্যাণ হয়। ভর! 
করি, তুমি এই মকল বিষয় আলোচন। দ্বার 

“ক্ষ্দীরাম” নাম পরিহার পুর্কাক “মহত্রাম"। 
নাম গ্রহণে অধিকারী হইবার জন্য যত 
প|ইবে 1? 

উপর: বেনামী পরতে দ্রশ বিশ হী 
ূ 

গু 

পরিবার মধ্যে গিয়া আরাম করেন, নতুব। ূ 

গাধই দরিদ্র সেবার্থ লগ্ডনে ও চারিদিকে ূ 

ঘুবিতেছেন । স্মিথ মশপীবে আর্গভে।গ 

করিতেছেন ; কখন অপ্রযুল দেখি নাই । ৰ 

চিরঠিভব, গ্রবং ছুঃখীর সেব1, এই কাজ। 

প্রেমের সহিত শ্মিথের নাম দেশে না কবে, 

এমন লোক খুব কম। রাজরাজেশ্ববী পধ্যন্ত 

জজকে এইরূপ পত্র লিখিয়াছেন 2- 

13000110121 17106, 

৫9102151711), 1870, 

13)1", 

1 27) 01095119009 70171051900 9071] 

11101 (9 1100 08016912100 10 952 (101 

116) 019)5515 121,68 2010) 12006198৮71) 

1))0 91)00:01013 111০1 9০018 1021:0 10 

20100110466 6119 00180101018 01 (1015 01789 এই বলিয়া নিগাবুলা শিবৃন্ত হইলেন। 

0 (110 12199111010 17910186101), বজাবহাছুরের ফাপা আাণে কে।ন ছাপ 

০ শড়িল কিনা, জানি ন|7 ভবিষ্যত সে বিষয়ে 
1109. 13100011)1), 

বহু লেক স্মিথের জীরনচরিত লিখিতে সান্দী দিবে। 

ভারস্ত করিয়াছেন; অনেকগুলি বর্তমান | 

পপি পপ 

আচন্ধশেধর সেন ॥ 

টি... শপ পন নেশন 
পদ 



মহারাষ ৷ 
(২) 

কলিকাতা ৰ প্রথানুসাবে আমর। পাশের 

বাটীব লোকের সাঁহত আলাপ কবিতাম না, 

এবং তাহাদের সংবাদ রাখিভাম লা। ধারণা 

ছিল, এ নগরে বুঝি বাঙালীর সহিত সানা 

হইবে না। একদিন পথখিমধো একজনের 

সহিত সাক্ষাৎ হইল। আলাপ হয় নাই 

কি করিযা সম্ভাষণ করিব, এ বিলাতী ভাব, 

প্রবস মনে উদয় হইতে পারে লা; অথবা 

পরিচিতের সহিত সাক্ষাৎ হইলে কেবল 

মাত্র দন্ত বিকাশ করিয়। সম্ভ।বণ কবিলে 

চলে নাঁ।, দক্ষিণ মারার রেইল পথ প্রাস্থত 

উপলক্ষে দশ বার জন বাঙ্গালী এখানে 

বাল করিতেছেন । তাহাদের মধো এক- 

জনকে জিজ্ঞাসা করিলাম,এদেশের বৈচিত্া 

কি? তিনি জী'লোকের বল পরিধান 

গ্রণালীর কথ। বলিলেন । কাশীতে অনেক 

দক্ষিণী আছেন । আুতবাং আমার চক্ষে এ 

দ্রশা অভ্যস্ত হইয়ছে। মেরি লাহে 

কাশীকে 1006 ০1 [091 কহিয়াছেন। 

অনাবৃত মুখে সর্বসমক্ষে বহির্গত 

হওয়াকে যদি ভ্রী-্বাধীনতা বলে, তাহ! 

দক্ষিণপথে ভাছে। এতপ্ভিন্ন আব কিছুতে 

নাই। ভ্ত্রীলৌক সকল বিষয়ে পরাধীন, 

বাস্তবিক প্রকৃত স্্রী-স্বাধীনতা 

দেশে হষ্টতে পারে না। দুর্বল বলবানের 

অধীন হইবে,এই প্রাকৃতিক নিয়ম । মান্য 

যখন ইচ্ছাশভ্িবিশিত, তখন একবারে 

সকল বিময়ে অন্যের অধীন হইতে পারে 

না। বাঙ্গালীর গৃহে কি জী শ্ব_অধীন 

নহে? সর্বপ্রকার কুসংক্কার-বর্জিত 

শশী পাশিশ শী শশী শশী শিশিশ শীট 

পাশাপাশি সপাপাসাস্পিপপাশপপীসপপোপাপী 

শেপ পাপে 

ূ র 
ূ 

কোনও 

গৃহস্থকে দ!মিনীব অন্ুবোধে পৌত্তলিক 
অনুষ্ঠঠন কবিতে হয়। বালাধিবাহ যে 

| 

অমত। মঙ্তারাধ্ সধবার চিহত “কুস্কু” ৪ 

'“বাঙ্গড়ি” । অবশ্য কুমারিতেও তাহা 

বাবহ্গার কবে। বিধব! দর্পণে মুখাবলোকন 

করতে পারে না। ভোঙ্গে যায় নখ । 

বরধাত্রী প্রভৃতি দলে যাতে পারিবে না। 

কুষ্কু অর্থাৎ টিপ ন! পরিয়। লধবার পক্ষে 
মুখ দেখান নিষিদ্ধ । প্রাতে শষ্য হইতে 

উঠিয়াই করি হইতে উপকরণ বাহির 

কবিয়। তিলক করা আবশ্যক্ক। বিল।সিনী 

রমণী অতি ক্ষুত্র বিন্দুবং পরে। কিন্তু 

ভানেো আধূল পরিমাণের পরাস্ত পরিয়। 

থকে। সম্থান হটলে ৪ দিন অশোৌচান্তে 

নূতন চটী পর! আবশাক্গ। তাহাকে 

বাঁলস্্ ঢুড়া কহে । চাউল পান শুপাবি 

একট। নারিকেল এবং কয়েকট। পয়স। দিয়। 

নিপা! নাঙ্জাইয়া। চড়ী বিক্রেতার সম্মুখে 

রাখিযা হাত মেড করত নারী অভিবাদন 

| করে। বাঙ্গড়িবিক্রেতা বলে,জন্ম এযে।তি 

। হইয়া থাক । অন্য সময় গুকুত মূল্য দিয়] 

( চুড়ী পরিবার কাঁলেও অভিবাদন করিতে 

হয়। হাতের চুড়ী যে মূল্য দিয়া ক্রয় 

| করিয়াছে, এ কথ। বলিতে নাই । কারণ 

| চুড়ি যে এয়োতি। শ্বামীর জন্য য্দি 

কাহারও নিকট অন্গুরোধ করিতে হয়; 

তবে কহে আমার হাতের চূড়ী রক্ষা কর। 

স্বামী মরিলে শব বাটী হইতে লইয়! 
যাইবার পূর্বে বাঁজড়ি ভাঙ্গিয়! ম।থার চুল 
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মুড়াই্য়া একত্র করিয়| “চোলিতে" বাঁধিয়া | প্রজার কল্যাণকর বিধান হঈল, গবর্ণমে্ট 

দেয়। কুক্ধু মুছিয়। এক অন্ধক!র 'গৃহে | আপন রাজন্ম আদায় ব্যাপারে ত্জ্রপ 
উদর আইন করিতে পারেন না। 

রতে হয়। অন্যের সে মুখ | ৃ 
পিন কদিতে | ্ ভূমির রাজন্বের বন্দোবন্ত অস্থাী । 

রঃ পদে 

নিরীক্ষণ করা দৃদ্য। বাটীতে অপর কোন | রাযতওয়াঁরি বন্দোবস্ত ভ্রিংশত বৎসর ব্যাগী। 

বিধব! থাকিলে সেই ঘরে খাব!র দিয়া | সুখের জন্য মনুষ্য শ্রম দ্বীকার করে। 

অ।সে, নতুবা পুরুষে দেয়। সধবা বা; ইহাতে যে সুবিধা ঘটে,তাহাতে সে বাক্তির 
কুমারী সেই ঘরে যায় না। দত জন্মান উচিত। সে ন্দবিধা টুকু যদি 

গণেশ বান্মুদেব জোশী প্রভৃতি যে | বলপূর্বক অন্যে অধিকার করিতে চায়, 
লওযাঁদ অর্থ/২ সাঁলিসী আদালত স্থাপন | হাহা হইলে সে ব্যক্তি আবার অপরের 
করিখাছিলেন, ভাহার €োন সংবাদ পাই- ; দ্বাৰা অন্য বিষয় হইতে বঞ্চিত হইতে 
লাম না। হে সময়ে বাঙ্গালায় পাবনার ূ গারে। সুতরাং কেহ ন্ুখী হইতে পারে 
প্রেস] বিদ্রোহ ঘটে, তাহার কিছু পূর্বে এ | না। এজন্য অন্যের স্বত্ব ছস্তক্ষেপ্র করা 
দেশে মহাঞ্গনদের বিকদ্ধে রায়তের। উপদ্রব । মন্ুধা পমাজে নিষিদ্ধ হইয়াছে । পতাবতা 

করিয়াছিল। হাটের দিন মাড়ওয়ারি ও : ভূমির উপর প্রজার চিরস্থায়ী স্বত্ব হওয়া 

মহারাদ্রীয় বণিকের দোকান লুষ্টন আরম | প্রাকৃতিক নিয়ম । ভূমির উৎকর্ষ হইলে যদি 
ইইল । খাত পত্র, কাপড় ও অন্যান্য ূ খাঁজন। বুদ্ধি হয়, তবে প্রজার স্বত্ব অন্ষু 

সামপ্রী একত্রিত করিয়া! অগ্নি সংযোগ ! বহিল নাঁ। প্রজার জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা 

করিয়া দ্রিত। ইহার কারণ অনুসন্ধান ; করিয়! থাকেন বলিয়! সেই কার্ষ্যের বেতন 

করিবার জন্য কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল। : শ্বরূপ রাজ! কর পাইতে পারেন। তাই 
তাহাদের বিজ্ঞ/পনী দৃষ্টে বুটিশরাজ দক্ষিণী; বলিয়| রাজ ভূমাধিকারী নছেন। ফে 
ক্লষকেব কষ্ট-নিবারিণী বিধি প্রচার করি-; ভূমি আবাদ করিয়াছে, সে-ই ভূমির 
লেন। এই আইন অন্নগপারে আদালতে ! অধিকারী । অদ্যাপি তাতার জাতি ষে 

অভিযোগ উপস্থিত হইবার পূর্বে্ব বাদীকে ভূমিধণ্ড দখল করিয়া কৃষিকাধ্য করে, 

মধাস্থের নিকট যাইতে হয়। তিনি আঁপসে তাহার শস) গৃহীত হইলেই অন্য লোকে 

স্পিন শ্িসিা 

পপ পাপা পেশি 

ন। মিটাইতে পারিলে বিচারালয়ে যাইবার | সে জমি ব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু 

অনুমতি দেন, তাহার পর আদালতে | তাহার! এক স্থানে স্থায়ী হয় নাবলিয়া 

আবেদন গ্রহণ হইতে পারে। ল্ুদের সুদ | স্বামিত্ব হারায়। তুমি অধিকারের মুলে 

কিন্ব] অতিরিক্ত হারে সুদ, চুক্তিসম্মত | বল প্রয়োগ না হইরা শ্রমশীলতা দেখা বায়, 

হইলেও গ্রাহ্য নহে। রাতের ভূমি ; পরিশ্রম করিলে ন্বাভাবিক স্বত্ব জন্মে। সাও- 

.সম্প্তি বন্ধক ন! থাকিলে দেনার জন্য ! তাল পরগণায় কমিশনর্র সাহেবের নিকট 

বিক্রয় হইবে না । দেনার ভিক্রীজারী- | কতকগুলি সা৪ভাল একখানি থালে একটু 

জনিত কারাবাস নিষিদ্ধ। অন্যুন পঞ্চাশ মৃত্তিকা ধান্যও টাকা রাখিয়া । এজ্জাঁসা করিয়া- 

ট(কার থণ গীড়িত কৃষিজীবী ইন্সল্ভেন্সি | ছিল, আমর! খাটিয়] ভূমিতে শস্য উৎপাদন, 

লইতে পাবে। মহাজন সন্বদ্ধে যে রূপ : করি, তবে সে জন্য টাকলন -ঈন? 



২০%ি 

সাজ পালাপানা কাশ শত শী পা লি 

ভারঙের অপর স্থানের ন্যায় পুরাকালে 

মহারাষ্ট্র রাদ্য খণ্ডে খণ্ডে বিডক্ত হুঈয়। 

পরস্পর সম্পর্কশূনা ছিল। মহারাই 

ইতিহ|স-লেখক গ্রান্ট ডফ ক্ছেন, সম্ভবতঃ 

গোদাববীর তীরে আধুনিক তীর নগরেব 

সমীপে টগব নানক রাজধানীতে রাজপুত 

ভপতি বর্তমান ছিলেন। তাঙ্ান পর 

কুহুমার বা কুনবী জাতীয় শালিবাহন সেঈ 

রাজাকে বর্ধ করিয়া গোদাবরী তীর্থ 

বর্তমান মুঙ্গী পাটন অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান 

নগরে রাজধানী স্থাপন কবেন। অতঃপর 

দেব গিরী অর্থাৎ দৌলতাবাদেব দেবগড়ে 

মহাবা রাজধানী স্থাপিত হয়। শ্রীটীয় 

ভয়োদশ শতান্দের শেম্বভাবে যখন মুস ল- 

মান দেখা দেয়, তখন দেবগিরিতে যাঁদব 

রাম দেবরাও রাজত্ব করিতেছিলেন। 

ইংরাঙ্গের মত মুসলমাণী রাজ-গুণালী সর্বঁ- 

সন্ছাঁবক ছিল ন1!। দেশীয় লোকে সমস্ত 

কার্ধা সম্পন্ন কবিত, কেবল মুসলমাঁন সর্ববো- 

পরি কর্তৃত্ব করিতেন। তাহ!কে রাজ। 

বলিয় মানিলেই গন্থষ্ট থাকিতেন। 

কর্মচারীর মধ্যে মার ব! গেড় সর্বাপেক্ষা 

নিকৃত । সে পথপ্রদর্শক, চৌকিদার ও 

চরের কনম্ম কবিয়। জীবিকা নির্বাহ কবে । 

জমণক|রীর 

কবিতে হয। 

গ্রমা 

ঘশ্বের জবন আনয়ন প্রসভৃতি 

যদ অন্য উপায় না থাকে, 
ভ্রমণকারীর দ্রব্জাঁত তাকে বহন করিয়া 
আপন সীমার বাহিরে 

ইইত। 

দিয়। আসিতে 

গ্রামাধিকারীর অপর নাম মকদস, 

গেল বা দেখনুখ | কুশি কাগ্য পর্যবেক্ষণ, 

চৌকিদার নিয়োগ ও বিবাদ ভঞ্জন প্রভৃতি 

কাধ্য ইহার দ্বারা নির্বাহ হইত। যে 

কিরোধ পটেল দ্বার। না মিটিত, তাহ! তিনি 

পঞ্চয়তের হস্তে মীমাস। করিতে দিতেন । 

পক পপ শট এমি পিপিপি শা ১ পাপ শীল পাশ পিপশিনাপাপী? পি 
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নব্যভারত। ( অষ্টম খণ্ড, চতুর্থ সংখ/11 
শি 

ফৌজ্ছদারি ব্যাপার উপরিুন কশ্মচারিকে 

দিতে হইত । গ্রামলেখকের অপর নাম 

কাছুন গো, দেশ পণ্ড বা কুলকরণী। 

পটেল, কুলকরণী ও চৌগুলাতে গ্র!মের 
পঁচিশ ভাগের এক ভাগ ভূমি নিষ্কর ভোগ 

বামিক ভিল।ব রাখাই 

তাহার পুন্তিকায় ভূমি 
সন্গক্ষীয় তাবছ্ বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকিত। 

গ্রমাধিক|রীও গ্রামলেখক কণ্মচাঁরীর উপর 

কোনও সময়ে দেশাধিকারী ও দেশলেখক 

কম্মচাবীর পদ চিল। উক্ত সকল পদই 

পুরুমাঁন মে গ্রামাধিকারীর 

ক্ষমত) ক্রমে বুদ্ধি হঈয়। দেশ|ধিক!রী রাপে 

পরিণত হইতে পারিত। অধিরাজেব 

ছুর্ঘল হইলে সেই দেশাধিকারী 
২৯ 

ইয়া রাজ] হইয়। পড়িভেন। 

করিজে পাইত। 

কুলকরণীব কাজ । 

চলিত । 

ক্ষমত! 

স্থীযী হ 

মুসলমান সআছজগা 

গিমাছিল যে.সগুদশ হীহীয শতান্দিতে সেই 

এমন হান হইয। 

অধীণ মঙ্গর!ছ্রীয়েবা পার্বত্য ভূমি হইতে 

যন বতির্গত হইয়া! মন্ত্রক উন্নত করিত 91 

লেকে ভাচাদগকে এ 

ডি টি হা ঞ! ই] ৬ ঠ নুতন জাতি বলিয়। জ্ঞান করিতে 

১৬২৭ খ্রাটার্ে সিউনেরা দুর্গে শিবাজী 

তিনি 

আপন নাম পর্ধ্যস্থ ত্বাক্ষর করিতে পাণরিছেন 

জল্প বয়নেই অস্ত্র শত্্র চালনায় শিপু- 

ধনু'কাগা। বিলক্ষণ 

কুরুপাণ্ডব ও রাম রাবথের 

৪ 

ভোনলে জন্ত গ্রহণ কবিলেন। 

গা) 

৭.1 লাভ কৃরেগ। 

শিখেন। 

যুদ্ধ বৃত্ত শ্রবণ করিয়া অতিশয় উত্তেজিত 

হইতেন। কেহ বলে, সেই উত্তেজনায় 

বয়ঃক্রমে এক দল্দ্য দলে 

বিজাপুরের নিজামশাহি 

তাহার পিতা চকরি করিতেন।' 

ষোড়শ বর্ম 

মিনিত হন। 

রাজ্যে 



সি ১২৯৭ |), 
প্রা ৮৪৭ উকি 

শিবজী লাঁনা প্রতারণা ও অপকশ্ম করিয়।! 

হারা | 

স্মৃতি চিহ্ন, এ স্থানে থাকাই উচিত রবির 

রাজা উপাজ্জন কবেন। সকল রাঁজোরই 

মূলে ছলণ। প্রবঞ্ন) প্রভৃতি আছে। রাজ্য 

স্থশাসন জন্য প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে গুজ| 

আপন ক্ষমত রাজাকে দিয়ঃছে ও রাজা 

গ্রীকৃতিবর্গের সেবক ম্বরূপ আপনাকে জ্ঞান 

করেন, এমন দেখিতে পাঞয়া যায় না| গজ। 

একটি নরহত্যা করিলে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত 

হয়, কিন্ত রাজা! সহস্র মাঁনবকে যুদ্ধ স্থলে 

বিন।শ করিলেও অপরাধী নহেন। তাহাব 

কারণ, উক্ত যুদ্ধ দেশের হিত সাধন জনা 

অনুঠিত হইযাছে, কথিত হয় । 

কারণ্রে শিবজী নিন্দনীয় না! হইয়া প্রশংস। 

ভাজন হইয়াছেন। তিনি আপনাকে 

র/জপুতবংশীয় বলিয় নির্ণয় করিতে উ্ে।গ 

করিয়াছেন । বস্ততঃ তিনি মরঠ। তাহাল 

চিত্র দেখিলে কোন বন্যরাজা বা দন্যপতি 

বলিয়। প্রতীয়মান হয়। শিবন্সীর গুট5ব 

হাঁইয়াজী ভবানী দেবী কর্তৃক প্রত/!দিই 

হইয়াছে, এমন বাকা প্রচাব জন্য নন! 

কাহিশী গ্রন্থন কবিতেন। ১৬৮০ আষ্টাবে 

৫৩ বত্সর বয়সে ছত্রপতি শিবজী বণ 

4৯ সকল 

স্পট শশাশাশশি শিপ শশী 

। ক্রমশ? 

বিবেচিত হুইল । রয়গড় বিজন স্থানে, 

অবন্থিত হওয়ায় পুনাঁয় আনায়নের প্রস্তর 

হইয়াছিল । শিবজী অভিশয় দক্ষ ও 

অনলন পুরুষ ছিলেন । সেই সকলগুণে, 

উত্তরাপ্নিকারীরা কেহই তুলা হন নাই । 

মান্বজী ওরঙ্গজেবের নিকট প্রেরিত হইলে, 
মমাট তাহাকে মুসলমান ধন্থ গ্রহণ করিগে 
কহিলেন । ন্তাহাতে বিদ্রপ করায় নরাধম, 

শিরশ্ছেদ করিতে আ.জ্ঞ। করিল। শানুর সময়ে 

মভাবাস্ীয় মন্ত্রিঘমাজে এই কয় ব্যক্তি 
গ্রতিটিত ছিলেন। প্রতি নধি_-পরশুরাম 

এাঙ্বক। অষ্ট প্রধান মুখা প্রধান- “বালাজী 
বিশ্বনাথ; (অন্য উপাধি পেশয়া)। অমাত্য 

এরাও বাপুরাও হনবস্তি সচিব নারুশস্কর। 
নতী--নারু রাম শেনবী। পেনাপতি--- 

ম।মসিং মেবে।  মমন্ত- আনন্দ রাও। 

ন্যাযাধীশ--হেশজী অনমস্ত। পণ্ডিত রাও 

নু'দলভট উপাধ্য।য়। রাজ প্রতিনিধির 

বল খর্ধ করিয়া মুখাপ্রধ।ন অর্থাৎ পেশষ। 

রাজোর বিধাত। হইঈয়| উঠিলেন। 

। বাজ। জগদীখরের নায় সাক্ষী স্বরূপ রহি- 

মর্দন ব্রত সমাপ্ত করিয়া প্রাণত্যাগ কবেন। 

কোকনে রায়গড়ে তাহার মৃত্যু হয়। চৈ) টি তি তাহ1ই হুইল । 

নিশ্মীণ করিয়। চিত।বশেষ রক্ষিত হইয়াছে। ূ 

্বদেশবতসল শিক্ষিত 

উদ্ত মহম্ার দেহাবশেষ পুনায় স্থানাস্তরি ত 

করিতে ইচ্ছ। করিয়াছিলেন । নপোলিখ। 

বোনাপাটির 

ফরানি ভূমিতে নাও হইয়াছে মতা,ক্িস্ত ভাহ। 

নির্বামনে ছিল বলিয়।ই আশীত হইয়াছে। 

ছত্রপতি শিবলী রায়গঙ়ে বাস করিতেন 

এবং তাহ মহৎ, কার্য কলাপ প্রস্থান 

হইতে অন্চিত হয়, সভবাং সে মহাপুক সেন 

নব্য মরা অধুণ। 
(জন্ম গুণে সম্পত্তির 

পন; নিউ গৌরব নাই। 

দেহ সমাধি উত্ভতোপন করিয়া 

পরব যাঁহ। হইবর কথা।, 

পেশয়। রাজোর দ্বামী 

হইলেন । হোলকত্ শিদ্দিয়া ভাঙাব পাছুক। 

হৃদয়ে ধারণ করিয়| মহজ্ড লাভ করিল । 

র উত্তরাধিকারী হওয়ায় 

নত] না! থাকিলে বা 

ঘটন| চক্র (যাহা অুষ্ট কছে) জন্কুল 

ন|হইনে সে বিওব বক্ষী হয় না। মহারাষ্ট্র 

জেয শিবজী ভৌনণল ও বালাজী বিশ্ব- 

নাথের ন্যয় ততীয় ব্যক্তি এ গ্রহণ করিল 

। বাজীরাও পেশয় হো'হকরকে শাসন 

+রণার্থ বুটিশ রাছোর সহ যাচিএ। 

"লন তাহার 



২০৩ নব্যভাঁরত | ( অন খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা | 
টাটা ০৮০ ্প্স্১১৯ ৯০০ পু 

করিলেন । অবশেষে সেই মহাবলে ক্ষুদ্র 

বল লীন হইয়া গ্রেল। হায়। মহারাষ্ট্র 
রাঙ্গা কয দিন থাকিল! ১৬১৪ গ্রীাব্দে 
মহ।রাষ্ট্র রাঙ্জোর সংস্থাপক শিবাজী রাজো- 

পাধি গ্রহণ করেন । ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঁজী- 
রাও হইতে ইংরাজ সে রাজা আত্মসাৎ 

করিলেন । ১৫৪ বৎসর মাত্র সময়। কেন 

কেহ কক্েন, ভাবতে বুটনবাসী প্রবেশ ন৷ 

করিলে, মুসলমানের পৰ মহাবাস্ীয়ের। স্র।ট 

দিলী হইকে বহু অন্তর 

»ওয়।য় দক্ষিণাপথে যুসলম|ন পরাক্রম দু 

হইতে পারে না। এই সুযে!গে শিবজী 

দেশীর,ছিনন ভিন্ন দল একদিত করিতে 

সমর্থ হওয়ায় মহারাগ্ব রাজোর অভ্যাদয় 

হয়। তাহ] হইতে কিছু বাবালাঙজী বিশ্ব- 

ন|থেব থাঁর। উদ রাঁজোব সমুন্নতি হইয়াঁ- 
ছিল। ত্দানীস্তন রাজনীতি অনুসারে 

ভাবৎ €সনাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভূপতি প্রতি- 

পালন করিতেন না; কম্ম্চারিদিগকে নিরূপিত 

সংখাক বল পোষণের জনা ভূসম্পত্তির 

হইতে পার্রিতেন। 

অধিকার দিয়! রাখিতেন। রাজ! ক্ষীণ 

হলে উক্ত সেনাপতিরা প্বয়ং সেই প্রদেশা- 

ধিকারী হইতে পারিতেন। মহাবা্র 
রাজ্যর এই একটি কারণ । ম্নে কাৰণে 
উক্ত রাঁজোর অভুদয় হইয়াছিল, 

সেই কারণেই অবনতি হইল। নেতার 

ক্ষমত| বিসদৃশ হওয়ায় বিভিন্ন ফল 

উৎ্পন্ন হইল। শেষ পেশয়। এমন ক্ষমতা- 

বান হইয়াছিলেন যে, ভদ্রলোকে তাহার 

বাটীতে স্ত্রী পাঠাইতে সাহস করিতেন নাঁ। 

মহারাদ্্ীয়দের বখর নামক জাতীয় 

ইতিহাসে “মিংঘ" গড় পুনরধিকারের শৌর্যয 
বৃভাস্ত অতি শ্লাঘার সহিত বর্ণিত হই, 

রাছে। ইষ্ট উইক কৃত বোস্বাই গ্রদেশের 

বিবরণ পুন্তকে সিংহগড় পুনার সন্নিহিত 

জ]নিয়া,উক্ত স্থানে অবস্ত যাওয়া! উঠিত, স্থির 

করিলাম । সহ্য ও তাহার সমুদয় 

প্রতান্ত শৈলের ভাগ প্রায় সমতল, কিন্ত 

অত্যন্ত ছুরারোহ। এদেশে তাহার উপর 

অসংখ্য দুর্গ নির্টিত হইয়াছে । এটী তাহার 
অন্যতর | পুনা, সিংহগড় হইতে ৬ ক্রোশ 

ব্যবহিত। ৪ ক্রোশ যাইয়। খড়কবাসল। 

জলাশয় দেখিতে পাওয়া গেল। পুনার 

নালোখিত জল এইখান হইতে যাঁয়। একটা 
জেতম্বতীর মুখে পর্বতাকার বাধ দিয়! হর 

নির্বাণ করা হইয়াছে । বাঁধটি অন্ধক্রোশ 

হইবে। উচ্থার গাত্রে অপূর্ব কৌশল- 

সম্পন্ন বারি মধাস্থ ছিদ্র পরম্পর। দ্বার। জল 

বাহির হইতেছে, যেন পর্বতের গাত্র ভেদ 

করিয়। উত্সবগুলি হইতে স্রোত নির্গত 

হইয়াছে । কেবল খড়ক বাসলার স্থাপত্য 

ফৌখল দ্েখিবাব জনা একজন বাজ্জ।লী 
ইপ্রিনিয়ার এদেশে আমিযাছিলেন। সিংহু- 

গড়ের পাদদেশে ষাঁইয। শকট ত্া'গ করত 

চেয়রবাছিদের সাহাযো শৈলে উঠিতে 

লখগিলাম। পর্ধহের উচ্চতা সমুগ্র-পৃষ্ঠ 

হঈতে ৪১৬২ ফিট. | কিন্তু এখাঁনে ভূমির 

উচ্চত| স্ভাৰতঃ সমুদ্রপৃষ্ঠ হঈতে ১৮২৫ ফিট, 

হইবে, ম্মতরাং ফিট. ক্রেশ 

উর্ধে যাইতে হইবে । পূর্ববকথা স্মরণ 

করাইবার জন্য এখনও ছুর্গের প্রাচীর রহি- 

যাছে। দুইটী তোরাণের মধা দিয় যাইয়। 

অবতরণ করা হুইল | শিবাজীর সিংহগড়ে 

এক্ষণে ইংরাজের গ্রীষ্ম অপনোদন জন্য, 

কয়েকখানি বা ল1 পরিদৃষ্তমাঁন হইতেছে । 
আমরা আহ|রীয় সমভিব্যাহারে লইয়1 

গিয়াছিলাম, প্রথমতঃ তাঙ্গার সৎ্কার্ধ্য করি- 

বার জনা এখানে “জিতাপানি” পাওয় 

২৩৩৭ 



আবখ, ১২৯৭ | ) মহাঁরাউ, (২) ২৪৯ 

ভগ... ০০ শিপ টি ০০০০০০০০পসকরর 

ঘায় কিমা, জিজ্ঞাসা করিলাম । ঘাটির। | উভয় পক্ষই প্রকাশিত হইলেন। মরিয়! 

একটি কুণ্ডের নিকট লইয়া গেল । তাহার : হইয়া যুদ্ধ চলিল। মাশুলির। সম্পূর্ণ সভ্জিত 

জল অভান্ত স্িপ্ধ ও শ্বচ্ছ। পেই "ঘাট | হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল, এজন/ সংখ্যায় 

মাথায়” প্রশ্রবন জলে মত্পা ফর ফব ; অধিক বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিধ। জরলা'ভ 

করিতেছে । ছুই একটী প্রাচীন মন্দির ; কথিয়াছিল। কিন্ত তন্নাজী মালুশে হত 

দেখিলাম, তাহাতে বিগ্রহ নাই । রাম-  হঈলেন। তাহাতে যেখুদ্ধবর্গ ধের্ধাচু'ত 

র।জার (শিবজগীর পৌঁত) মন্দির ভাল অব-। হইয়া! রজ্ভুময়ী অধিয়োহিণীর দিকে ধাবমান 

শ্বায় আছে। ছত্রপতির পাতুকা (খড়ম) র হুটলেন। এমন সময়ে তন্নাজীর ভ্রাতা 

শিবলিঙ্গের নিকট রক্ষিত হইয়াছে। গ্রাণ্ট ূ হ্াভী সসৈনা প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি 

ডফ বণর পুস্তক হইতে এই স্থানের সংগ্রাম ৰ বাপাধ দেবিয়া কহিতে লাগিলেন, দ্বীর- 

| বৃত্তান্ত উদ্ধত করি লিশখিষাছেন $--মাঘ 

মাসের কুষ্ণপক্ষীয় নবমী তিথিতে (১৬৭০ 
গণ। তোমাদের মধো কে অ'পন পিতার 

শব মাহার কর্ডক গর্ভে নিহিত হুওয়। 

গ্রী) রজনী সমাগত হইলে রাষগড় হইতে ; দেখিতে পারে ।” * “সকলকে কহ এক্ষিতর- 

একদল মাওলী সৈন্য লইয়। তন্নাজী মানুশ্রে | খেব সোপান বিনট হইয়া! গিয়াছে। এক্ষণে 

সিংগড় লক্ষ্য করিয়া অভিষ!ন করিলেন । 

সেন! ছুষ্টভাঁগে বিভক্ত করিয়া কিছু দরবে 

একদল রাখিয়া অপরগুলি পর্বতের পাঁদ- 

মূলে স্থাপন করিলেন । যে ভাগ সর্বাপেক্ষা : সেনার আগমন € সেনা-নায়কের উপস্থিতি 

বন্ধুর ও হুর্গম, সেদিকে হটাৎ্ প্রকাশ হগ- | এই কয়েকটা কাঁবণে তাহাব! এমন শ্থির- 

যাঁর সম্ভীবন। নাই বলিয়। একজন যোদ্ধা, সংকল্প হইল তে; আর কিছুতেই নিবৃত্ত হই- 

সেই দিক দিয় অদ্রি শিখরে আরোহণ 

করিয়! রঙ্জু নির্মিত অধিরোহিণী বাধিয়া 

দিল। তদবলম্বনে একে একে সকলে 

উঠিয়া! রজ্জব নিয়ে নিক্ষেপ করিল । ছূর্গ মধ্যে 

তিনশত লোক প্রবেশ করিতে না করিতে 

তত্রত্য রক্ষিরাজপুত সৈন্য সন্ধান পাইল। 

একজন ব্যাপ।রট। কি জানিবার জনা] অগ্র- 

সর হইল, অমনি একট! শাণিত বাঁন 

তাঁহার] যে শিবজীর প্রকৃত মাওলী সৈনা, 

তাহ। প্রমাণিত করিবার অবসর উপস্থিত ।” 

এই উৎ্সাহ বাকা, তন্নাজীর শোক, নুতন 

বার নহে । তাহাদের “হর হর মহাদেব" 

রবে আকাশ প্রতির্বনিত হইতে লাগিল । 

অনতিবিলম্বে জয়লাভ হইল । দৃরস্থ শিবা- 

জীকে সে বার্ত। জানাইবার জন্য একখানি 

ভণ-নির্মিত গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া 
শশী পাপী তিতা 

* মহারাই্রীয়ের] যুদ্ধে পতিত হইলে যদি 

সম্ভব হয়, তবে অন্্েযেষ্টি ক্রিয়ার জন্য শব সঙ্জে 

লইয়া যায় । সেনাঁপতির মৃতদেহ ত্যাগ করিয়া 

যাঁওয়! অতি নীচতার কাঁজ ৰলিয়! গণ্য। বাপ 2৬০০০০৯০৯০১ ললিত নী সি, উপ পি হন এল 
ধান্ুকীর হস্ত মুক্ত ছইয়া নীরবে তাহার 

প্রশ্নের উত্তর দিল। অস্তনিঃস্বন ও কৌন | শব্দ ভারতী ৈন্য মো সম্মান ও উৎসাহ 

* হুল শুনিয়া তন্নাজী তাহাদিগকে স্তত্ভিত : প্রকাঁশার্থ ব্যবহৃত হয়! ইংরাঁজ সেনাপতি 

করিবার জন্য আরও অগ্রসর হইতে লাগি- যুন্মকাঁলে “চলে! মেরা বংপ' বলিয়া দেশীয় 

লেন। শব্দ লন্্য করিয়া বান ত্যাগ করা ; দিপাছিগণকে আহ্বান কচখন। ইংরাঁজীতে 

হইতে লাগিল। শীঘ্রই মশালের আলোকে ! 0০89৫ 0770 9০5৪ বাক্য ব্যস্ত হয়| 



২৩৮ 

সঙ্কেত করা হইল। মাঁগুলীদের হতাহতের 

সংখা! তিনশত । ক্ষত 

গেল, পাঁচ শতবাদপুছ 

উদয় ভইলে দেখা 

তাহাদের অধাম্ছ 

এ উদয় নামা যোধের সহিত নিভত হইনাঁ বীর 

শগ্যায শষাঁন বহিগাছে। কষযেকজন মা 

ধৃত হইয়া ভাম্স মর্পণ করিল তাননো- রঃ 

পায় শত শত লোক পর্কাত হইতে ম্মবতরণ 

করিতে যাইয়। পঞ্চ 

শিবালী 

হইল, তলাম্ী মালুশে মব্যি!ছেন। 

লা কারষাছিল। 

কচিযাছিলেন, আমার আব কি 

লাভ 

সি 

»হণন অপিকার করিতে হইল । 

দিবি জনপদ পুন। *ইতে ১৭ চৌদ্দ 

ক্রেশ। যাঁতাযাতের ফিঈন ভাড়া ১৮২ 

দশ টাকা। গ্রতাসে ছ।ডিয। ১১ টা বাজে 

বাটী আনিয়া দিবে কঠিল। 

জশ্বোর পরাক্রম তদ্ভুত। 

দেখিলে তাঁহার 

হয় । 

9 হত হইযাছে, আমাকে কেবল তাঁর 

ভেকা!নি 

পথ দূর হইতে 

অনেক স্তানে পণর্দসতা সরিৎ পথেব 

উপর দিয়া শপথ করয়।ছে। সকল কথা 

বক্তব্য ন! হইলেও য!হাঁতে অভিশয় আরম 

লাভ করা গিয়াছে, তাহা উল্লেখ ন1 করিয] 

থাকা যায় না। সেই পাষাণমধী ভূমির 
উচ্ছণসময়ী ক্ষুদ্র ত্রঙ্গিণী তটে গ্রাতঃকৃত্য 

করিয়া মন বড় প্রীত হইল । মধাহৃকালে 

“পার্বতীর” নায় শৈলোপরি 

দেবালয় পবিদৃষ্ম'ন হইল । 

পাণ্ডার অভাব হয় না। 

খণ্ডবার 

তীর্থস্থানে 

আমরা তাহাদের 

নহিত কথোপকথন করিতে করিতে সোপান 

শ্রেণী অধিরোহণ করিতে লাগিলাম। ভক্ত- 

গণ মানসিক পূণ হওয়ায় দেব উদ্দেশে 

পর্বতের নানা স্থানে সোপান, তোরণ ও 

দীপরান নিশ্ধাণ করিয়া দিয়াছেন। খণগ্ুবা 

মহারাঠী দের কুলন্কা মী অর্থ।ৎ গ্রাম্যদ্েবতা। 

তরচ্গাধিত আকার ডট 

নধ্যভারত [ (অষ্টম খণ্ড, চ চু সংখ্য|। 
শপ জা ৫১ না ৯ পাক চাও উতর ওজন 

পতি ইনি দিবে অবত।র বিন 

ঠ|কুরেব মনি হোলকর কর্তৃক নিশ্মিত। 

'নবাব নিহম রাগগোঁচিত ভবে নির্দিই 
টস *ঈযাছে | ফোঁমবভী অমাবশায স।সওয়াঁড় 

প্রামেব শিকট করামদীতটে মেলা হইয়। 

খগুবান সয়াবি সে সময় তথায় 

থওব।র 

কোস 

নি্গাসিত কবিছ। বঙক্ষি কহিল, ইহ রা 

₹1র করযাছিলেন। 
অন্ন বধেব জন্য কি 

গ|কে। 

উগাস্থিত হয়। 

ম্| স্গসি রক্ষিত আঁছে। 

শন্টিবের বাহিবে 

তা 

মহাদেব দানব 

[মি কছিলাম, 

ত1হ1ক 

এইট ২ 

হইয়া থাকে । 

মং 

শদ্দেন শহাযা হতে ছয়? 

বলিগণের বিবাহ 

হরিদ্র। প্রদান করিয়া কার্য 

কুন।বি প্রভৃতি অশিক্ষিত 

থছেগির সহিত 

সম্পুর্ণ করা হম । 
পো 

জাতি সন্তান ন। হইলে মানিষা থাকে, 

স।মার সন্তান হইলে গ্ুথমটি খগবাকে 

দান করিব। মনল্গামন। সিদ্ধ হইলে 

কন্/!টী আনিয়। মহাদেবের দহিত 

বিবাহ দেএয়াঈয়া তাঙার গলদেশে 

ত!গ| বাঁধিয়া বাটী লষ্টয়া যায়। তাহার 

অর অপব পুরুষের সহিত বিবাঁহ হইবার 

সম্ভাবনা নাই। বয়ঃপ্রাণ্ত হইলে দেবতার 

সেবার জনা পিতা মাতা তাহাকে গৃহ 

হইতে বাহির করিয়া দেয়। পুত্র সন্তানও 

করিয়? বিদায় করিয়া 

এরূপ ভ্ত্রীর নাম মুরলী ও 

পুরুষের নাম বঘা অথবা বাঘিয়। 

সিজুরিতে অন্থমাণ ১৫০ মুরলী আছে। 

অগেকে তিক্ষ| করিবার জন্য স্থানাস্তরিত 

ইইয়| ব্যভিচার তাহাদিগকে 

অবশাই করিতে এতত্তিন্ন নৃত্য 

গীতের ব্যবসায় করে। অন্ুসন্ধান করিয়! 

জনিল[ম,এখন আর কেহ মুবলী ছাড়ে না| 

দেবতাকে দান 

থাকে । 

থকে । 

হয়। 



আবধ, ৯২১৯৭ 1) 
জিটিানিতাএররি রতি ০৮২ এশা শা িস্ীশীশাশীীশিটি 

সংবাদদাতা কহিল, তাহার জ্ঞানে বার 

বৎসর হুইল শেষ একছনকে মুরলী করিতে 

দেখিয়াছে । অপ্রতক্ষ-মূলক অনুমানের 

উপর নির্ভর করিয়া মানুষ যে কত 

ভ্রাত্তিজালে জড়িত হইয়াছে, তাস! 

ইয়ত্বা নাই। মানুন কেহ কল্পনা-প্রধান, 

কেহ বা সন্েহ-প্রধান। এজন্য, অতি 

বিদ্বান লোকও কুসংস্কারাঁপন্ন হয়। প্রথম 

হইতে যাহ। বিশ্বান হয়া গিয়াছে,তাহার 

ধিপরীত ভাবম। গ্রহণ করিতে গ্রবুতি হয় 

না]। 

নালওয়াড় গ্রামের অমধ্যদিয়া পথ, 

একারণ উক্ত গ্রাম দর্শন করণার্থ গ্রাড়ী 

ইইতে অবতরণ কর। হইল । এদেশে দেখি- 

তেছ, গ্রাম ও নগর একই ভাবে গঠিত। 

সহরে খোলার ঘর, গ্রামেও তাই। গ্রামে 

ভূমি ম্ুলভ, কিন্ত বাটাগুলি সহরের মত 

একস্থানে সন্নিবেশিত | পথ সঙ্কীর্ণ। গৃহ- 

স্থের ফল মূলের বৃক্ষ নাই । ন্মৃতরাং শ্রাম 

শোভ। রহিত। পেশয়াদের পারিবারিক 

বাটী এই গ্রামে । এখানে অবস্থান কালে 

পেশয়] পুবন্দরের দুর্গ উপহার পান । ১৭৪৯ 

জীষ্টান্দে রাজ্যলঙ্ষ্মী তাহার করায়ত্ব হন। 

কোতায় যাই ৭ ২৯৪ 

অদাপি তাহার সেই বাটি ধরাশারী হর 
নাই। পুনার পেশয়ার স্মৃতিচিহ্ন সমুদায় 

অগ্নিকর্তক লোপ পাইয়াছে। যাহ; হউক, 

আমি এখানে আসাম কিঞিৎ দেখিতে 

পাইলাম । বাটীর প্রাচীর প্রস্তর গ্রথিত । 
লক্ষৌনগরে দেশীয়দের দেঈরাম্ম-চিহ্নু চির: 

শ্মরধীয় করিবার জন্য ভগ্ন বাটী রক্ষা কর! 
হইতেছে দেখিয়া আনিয়াছি। আব এখখনে 

পেশয়ার-প্রানাদে ইংরাজের গুলি গোলার 

চিহ্ন দেখিলাম । মিংহদ্বারের কবাট তীশ্ষু- 

শির কিলক জালে আচ্ছন্ন ' প্রদর্শক কহিল, 

শক্রপক্ষীয় ছক্তিতে যেন ভগ্ন করিতে ন! 

পারে, একারণ শ্ররূপ কীলক দেওয্রহিই- 

য়াছে। তখন বেল! নাই, তথাপি বাটীর 

মধ্যে যাইয়! উপরে উঠিলাম । সেই বাষটীতে 

সন্ধাকাল উপস্থিত দেখিয়। সেই সঙ্গে পেশ. 
যাব পরাক্রম অন্তযিত্ত হওয়ার ভাব মনে 

উঠিল। ঘথায় জন মাত্র নাই, পেখস্থান 

কুলেও কেহ নাই। বাণী চারি মল 

ছিতল। মেরামত শুন্য । সমর হইয়াছে, 
ভাঙ্গিয়। পড়িলেই হুইল মাহুধের শন্তিট 
কিক্ষণভছুর! হে কাল, তুমিই বলবস্তর & 

শ্রীতূর্দাচরণ ভূতি ॥ 

কোথায় যাই ? 

আর তি পারিন! আমি নিতে ! 

কক্ধণার মমতার, এত বোঝা--এত ভার, 

আর মি পারি না বহিতে ! 

এত দয়া অনুগ্রহ কেমনে সহিব ক, 
ঘর না কুলায় শকতিতে ! 

ছয় গিয়েছে ভ'রে; নয়নে উছ'ঞে পড়ে, 

ধরেন ধরেন। অঞ্জলিতে ! 

২৭ 

ভাপিয়! যেতেছি হায়, ককুণাসর যম, 
অলন অবশ সাতারিতে 1 

৯ 

আমারে বিগুন। কেহ, আর ওর মমত! কক 

আর জঞ্রু পরি ন1 মুছতে ও 
এত স্রেছ, মমতার, কত থে খান? গায়ঃ 

যে ন। পায়ণ পারে না বুকিতত ! 



২৯৯ , সর্যভারত | ( কি খণ্ড; চতুর্থ সংখাৰ ;+ 

» জীবনে করেছি (শিক্ষা, শুধু ভিক্ষা শুধু ভিক্ষা নিয় লেগেছে ত্রাস, দর্বনাশ! সর্বনাশ! 

কটু শিথিনি কারে দিতে! এত দিলে পারি কি বাচিভে? 

ফত ভাবি দিব যেয়ে, দিতে চেয়ে বলি চেয়ে. চাহি ন| তাহাব প্রেম,হৌক ক্বীর| হৌক ছেম, 

খেত গে। জানেন! ফিরাইতে ! হউক অয়ত পৃথিবীতে ! 

রি বিন্ত গে। তুমিও যদি, ভালবান নিরবধি, 

"লে জানে না! কণা বিন্দু'সে দেয় ঢালিয়া সিন্ধু তবেই ত হইবে ঠেকিতে। 

ছোট বুকে পারি না রাখিতে ! সেত আছে দেবভূমি, জগত যুড়িয় তুমি, 
*্সাবে। বলে দিবে কত, জন্ম জন্ম সআবিরত, ূ কোথা আমি যা'ব পলাইতে ? 

রয়েছে অনন্ত আরে] দিতে! ূ শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাষ। 

পাশা আপি পাপ স্পা ০ শ চি 

বঙ্কিমচন্দ্র ও ত্রাঙ্গধর্থখ | (৩) 
এব ভক্তি চা 

ভক্তি সন্ধ্থীয় উপদেশে বস্কিম বাবুব | মকলকেও ভক্তি কবা উচিত। বর্তমান 
সময়ে আশাদের দেশ একরূপ ভক্তিহীন 

ঘণখভূত ধন্দ্দ চিন্তার পবিচম গাতযা মাধ । | 

টা পু হইরাছে।, বলিতে হইবে ১ এমন কি, পিত। 
পূর্বা দুই প্রবন্ধে কমলা দেথাইয়াছি,স দার, 

পতঃ বঙ্িম বাবুব ধশ্মমত ও লাঁক্দসমাজ দ্বারা 

“প্রচারিত ধন্মমত একই রূপ। কিন্ত 

] 

। মাতার প্রতিও এমন লোকেব ভক্তি নাই। 

এই সনম্বে এই পুস্ক দ্বার দেশের গ্রভৃত উপ- 

কার ইইবে। বঞ্ধিম বাবু অযথ। ভক্তি 

ভিতর নত, রিম নার ওর হরির নন খুব বিরোধী । ত্রাহ্মণজগাতির 
উনুন্যা, বিরাছেন।. বাজিমাত ডি পরার? কারী “জারি 

তাঁহার অতি ্ট বা!খ্য! মানত শুনিয়াছি। তি পুথব'র মধো দুলভ। পরহিতে 
এই তত্ব ব্যাখায়, তাহার প্রগাঢ় ধর্থানুর[গ, এই জাতির জীবন উৎসর্গ হইয়াছিল । কিন্তু 
ক্ষ দর্শন, গভীর চিন্তা ও গবেষণার | এখন যে দিন আর নাই) শিষা জিজ্ঞাসা 
উদ্দ্ল পরিচয় পাওয়া গিয়া্ে। ডিভি”; করিতেছেন,“এখন দেখি ত ব্রাক্মণের] লুচিও 
ভত্বের এমন বিশদ ব্যাগা। অর কোথাও । ভাঙেন, রুটীও বেচেন,কালী খাড়। করিযা 
গনিযছি বলিয়া মনে হয় না। কপাইঈয়ের ব্যবস।ও ঢালান। তাহাদি গকে 
| ভক্তিকে তান ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত কি রবি 

করিয়াছেন ।- মনুষয্যে ভক্তি ও ঈশ্বরে “গুক্ষ বলেন ।-কদাপি না। যে গুণের 
ভক্তি। তিনি বলেন, মন্থষ্যে ভক্তি তিন | জন্য ভক্তি করিব, সে গণ যাহার নাই, 

' শ্রেণীর লোকের গ্রত্তি অন্থশীলনীয়, (১) | তাহাকে ভক্তি করিব কেন? সেখানে 
গৃহস্থিত গুরুজন, (২ ) রাজা, (৩) সমাজ- | ভক্তি অধর্শ। এইটুকু ন। বুঝাই, ভারত- 
শিক্ষক। এতন্তিন্ন ধার্মিক, রাজকর্খচারী, : বর্ষের অবনতির একটি গুরুতর কারণ। 
বধোগ্যেষ্ঠ বা গুণী বাক্তি ও সমাঙ্গ, এ যে গুধে ব্রাক্ষণ ভক্তির পাত্র ছিলেন, সে 

শী পিউ পপি 



গু1 যখন গেল, তখন আর রি তে "কেন 

ভক্তি কবিকে লারপিপাম ”গ কেন আর 

ব্রক্মণেব বশীভূত রহিলাম 1 তাহাতেই 

কুশিক্ষা হইতে লাগিল, কুপথে যাইতে 

লাগিলাম। এখন ফিরিতে হইবে" এই 
কথায, বঙ্কিম বাবু বে অযথ। ভক্তি প্রযো- 
গের বিরোধী, তাহা উত্তম রূপ বুঝা 

যাইতেছে । এই ম্খ শোভা] এই শ্রী পু 

কনা,ও ভাই বন্ধুপূর্ণ সংসার একটা রিদ্য।লয় 
বিশেষ । এখানকার নবনাবীকে যে ভক্তির 

চক্ষে 1 দেখিতে পাবে, সে ভগবানকে 

ভক্তি কবিতে পাবে না। অযথা ভক্তি 

গ্রযোগ নীতি-বিরুদ্ধ' কথ।, কিন্ত উপযুক্ত 

পাত্রে ভক্তি অর্পিত না হইলে মন্ুম্যখ 

বিনষ্ট হইয়া! ষাষ। এখন লোকে গুরু- 

জনকে অবহেল! কবে, বাজাকে ভষ কবে, 

ভক্তি কবে না, সমাজ শিক্ষককে তুচ্ছ জ্ঞান 

কবে। বৰঞ্চিম বাবু দেশেব অবস্থা এই 

রূপ চিত্র করিয়াছেন__“ভক্তি, যাহ! 

মন্যোব সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্ত, তাহ। হীনতাব 

চিহ বলিষ তাহ্াদেক বোধ হইয়াছে। 
পিতা এখন “2! 0০৪) 790)০৮-__-অথবা। 

বুড়ো! বেটা । মতা, কাপের পরিবাব। 

বড় ভাই, জ্ঞাতি মাত্র । শিক্ষক, মাইাব 

বেটা। পুরোহিত, চাল কল] লোলুপ 

ভণ্ড। মে স্বামী দেবতা ছিলেন,_-তভিনি 

এখন কেবল প্রিয় বন্ধু মাত্র--কেহবা 

ভূত্যও মনে কবেন। স্ত্রীকে আব আমবা 

লক্ষ্মী-স্বরূপা মনে কবিতে পাবি ন1, কেননা, 

লক্মীই আব মানি না। এই গেল গৃহের 

'ভিতব। গৃহের বাহিবে অনেকে রাজাকে 
শত্রু মনে কবিষ থাকেন। বাজ-পুকধ, 

অত্যাচারকারী রাক্ষস। ঈমাঁজ-শিক্ষকেরা। 

স্পা িাশীশেপপপাপিসীপা সপে শপ পপ স্পিসপীশশিশ | পাশা শশা পািশাাাাাশাস্পীীসিশীীাস্পিপশাশাাশাস্াাী টোপ পাশাশাশ পেস পাপা | শসা পা এ 

কেবল আমাদের টন্রিরকারাগিতরর পরিচয় 
দিবাব স্থল--গালি ও বিজ্রোপের স্থান। 

ধার্মিক *ব1 জ্ঞানী বলিয়৷ কাহাকে ও মানি 

যদি মানি তবে ধার্রিককে “গো 

বেচারা” বলিয়। দয়া! করি-_জ্ঞানীকে শিক্ষণ' 

দিবার জন্য বাস্ত হই।” ঈত্যাদি ইত্যাদি * 

ণ]। 

দেশের এই শোচনীয় অবস্থা যতদিন, 

ততদিন এ দেশেব মঙ্গল নাই। কে 

বেহ বলেন, ইহা স্বাধীনতার লক্ষণ । ফে 

াধীনতায় পুঙ্্য ব্যক্তিকে সম্মান করিকে 

গিমধ কাব, সে স্বাধীনত। ষত শীত কর্মনী 

শাঁন জলে প্রক্ষিপ্ত হয,ততই মঙ্গল। গুণীপ্ত 

মহৎ লোককে পুজ। করিতে না ফ্লিথিলে। 
কখনও কোন জাতি মহণ্ হয় না। মহা পুরুষের 

অ[দ্ব যে দেশে নাই, সে দেশ ঘোবতক 

স্বেক্ছাপবিতা ও স্বার্থপবতায নিমগ্র। ইংলঞ্জ 

বড় কিসে, যদি কেহ উত্তবে দিজ্ঞাস। 

কবেন, এক কথায় এই বলিতে পারি, মহ, 

নোকেব ভক্তি ও পুজাতে ইংলগু বড় । 

ঈশ্ববকে আদর্শ কবিয় সব পময়ে মাহুফা 

জীবন পথে অগ্রপর হইতে পাবে না, এই; 

জন্য মহাঁপুরুষেব স্থটি। মহাপুরুষদিগের' 
পদান্ুদরণ নব] কবিলে, সাধাবণ মানুষ» কি, 

নীতিতে.কিধন্মেমহত্ব লাভ করিয়! কখনও বজ্ঞু 

হইতে পারে ন1। শ্রীষ্ট ব। মহাম্মদ, চৈতনঢা 

বাঁ বুদ্ধ কবীর বা নানক, হাওয়াড বৰ! 

মাটসিনি,_-ই'হাদের জীবনের উচ্চ আদর্শ 

যদি পৃথিবীর সম্মুখে না থাকিভ। তঝো 

পৃথিবী কখনও এত উন্নত হইতে পারিজ 

না। হইহার্দের জলীবণ-ছায়া সমাজে, 

ব্যক্তিগত লীবনে প্রতিকাণ " হইয়। কম্ঞ 

মনকে দেবত্বে লইয়! যাইত ছে। আশা" 

দেব দেশ এখন ম্বাধীনভ| চাষ।ভাক, 



বক্যভারত | € অটম ধঁ» চতুর্ব সংখ্যা |: 

নানি আপন জাপন মহত্ব নইয়াই সকলে 
* স্কাতিব্যস্ত। ফেইংলগের স্বাধীনতার ধুয়া এ 

দেশকে এই হীনাবস্থায় উপন্থিত করিতেছে, 

সেই উংলগ্ডের লোকেরা বড় লোককে কি 

কূপ সম্মান করে, ভাবিলে অবাক হইতে 

যার । “সামি মাডোষ্টোন সাহেবের দলভুক্ত” 

এই কথা, বলিতেও লোকের! গোৌঁরক মনে 

করে। আার্বিতে গ্াডোষ্টোন সাহেবের 

জশীতি জন্মেৎ্সব উপলক্ষে ইংলগ্ডের 

ভূতপুর্ন্ব মন্ত্রী-সমাজের অন্যতর সভা মহাম্মা 
সার জরলিউ হারকোর্ট সাহেক গৌরবের 
শহিত বলিয়াঞ্িলেন 2-৮ 
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“যতদিন তিনি জীবিত আছেন, ততদিন 

তাহাব পদ্ধান্সরণ করিব $ এবং তাহার 

মৃত্যুর পর তাহার আদর্শ ধরি চলিতে 

চে! করিব ।” মহাস্তা হারকোটে'র ন্যায় 

একজন স্বনামখ্যাত ব্যক্তিও গ্লাডোঙ্টোন 
সাহেবকে তত মান্য করেন! বিলাতে 

এঈ রূপ ষে কত দুগ্টাস্ত আছে, তাহার শেষ 

নই । বিলাত শাধীন, না ভারত শ্বাধীন ? 

মহাস্বা কেশণচন্দ্রের ব্রাহ্গলমাঁজ মহুতের 

গুজা প্রতিষ্ঠিত করিতে সাধ্যান্ুসারে চেষ্টা 

পাইয়াছিল । কিন্ত নব সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ 

মহাপুরুষের বিরোধী,অথব। ব্যক্তিগত স্বাধী- 

নতাঁর লীলাস্থল। কেশবচন্দ্রহইতে আরম্ভ 

করিয়া, সাধাবণ সমাজের অধিকাংশ সভ্য, 

স্বণার চক্ষে না দেখেন, এখন মহাপুরুষ 

জন্মেন নাই। দেশের বড় লোকের! সকলেই 

কপার পাত্র । কলেজের ছাত্রগণও প্রপিতা- 

মহুদিগের শ্রান্ধের পিও সমালোচনার, 
খরত্রর স্রোতে অকুতোভয়ে ভাসাইয়া 

দিয় বাহাছুরি দেখাইতেছেন 1 “আমি 

ভিন্ন আর কেহ বড় নাই, আর সকলই মৃর্থ:. 
এই কথাই যেন এখন সকলের প্রাণগত ভাব ।, 
বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়,মান্ুষকে ভক্তির চক্ষে 

দেখা, সাধারণের ব্রত নয়; স্ব্ণা করাই 

যেন ব্রত। প্রেম নামক যে একট। অতি 

পূজ্য জিনিসের কথা এ জগতে শুন! 

গিয়াছে, তাহা দিন দিন্ন সমাজে, 

ছুলভ হুইয়া উঠিতেছে। বঙ্কিম বাবু এ 

দেশের ভক্তি-হীনতার যে ছবি আকিয়া- 

ছেন, ব্রাক্ষদমাদ্ের ছবিও ঠিক তাহার; 

অন্থরূপ। দেশের আশা কোথায়, কে, 

বলিতে পারে? 

মানুষকে বাইবেলে ঈশ্বরের গ্রতিবিন্ব; 

বল হইয়াছে । একথা সকলে অভ্রান্ত 

রূপে বিশ্বাস নাও করিতে পারেন, কিন্ত 

মানুম যে ঈশ্বরের হাতের জিনিস, ইহাতে 

আর সন্দেহ কি? ঈশ্বরের হাতের জিনিসকে. 

ভক্তি ন| করিয়1,ভাল ন। বালিয়! ষে ঈশ্বরকে 

ভুক্তি করিতে ও ভালবাসিভে হ্বাবিভ 

হয়, তীহার সে কামনা! যে কখনও পূর্ণ 

হইবে না, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। 

মানুম সাকারকে ভক্তি করিতে পারিল 

না, নিরাকারকে ভক্তি করিবে ?--ইহ 

আকাশ-কুম্তথমের ন্যায় কল্পনার ভেন্কি 

মাত্র । 

ঈশ্বরে ভক্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে, বন্ছিম; 
বাবু এই উপদেশ দিয়াছেন_-“যখন মন” 

ফ্যর সকল বুত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী ব] 



শ্রাবণ, ১২৯৭1) বিচ ও ব্রাঙ্মধর্থ | 

ঈশবরাঙবর্তিনী হয়, সেই রাহি ভি /" 

সংক্ষেপে ইহাঁপেক্ষা ভক্তির আর উৎকুষ্ট 

ব্যাখ্য। হইতে পারে না। মান্গষের সকল কুৰ্তিব 

অস্ুশ্দীলনই যে ভক্তিব অন্তর্গত, ইহ! অভি 

পরিফাব পে বঙ্কিম বাবু বুঝাইতে সক্ষম 

কইযাছেন। বৈদিক ধর্্মেষে ভক্তি নাই 

একথা বুঝাইয়1 ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে 

একটী বচন উদ্ধত কবিষ। বুঝাইযাছেন 

ষে, উপনিষদে একটু মাত্র ভক্তিব আভষ 

পাঁওযা যাষ। ভক্তিমার্গের প্রবর্তক 

শিলা কি ভ্রীরুষ্জ। এ বিষষে তিনি স্থিব 

মীমাংসা কবাত পাবেন নাই । ভগবগ্গীতা 

হইতে তিনি ভক্কি যোগ স্ন্দ্বব্প ব্যাখা। 

কবিষাছেন। গীতা,তান,কর্ম ও ভক্তিব সাম- 

গ্রস্যেব উল্জ্বশ গ্রস্থ। গীতা যুদ্ধ শান্ষেব 

নীতি, ধর্নীতি নহে, এ সম্বন্ধে প্রচলিন 

যে একট কুসংঙ্কাবপূর্ণ মত আছে, সেটাকে 

খণ্ডন করিযা বঙ্কিম বাবু কর্খ ও জ্ঞান যোগ 

বুঝাইযাঁছেন । ভক্তিব প্রথম সোপান নিষ্কাম 

কর্ম সন্বাদ্ধ গীতাব উপদেশ অতি উদাব, 
অতি উচ্চ। 

'কর্মাণ্যেবাধিকাকন্ডে মাফলেষু কদাঁচন । 

মা কণ্ম কলেতেতুভূর্মি1 তে সঙ্গোইস্ড কর্ণ । ২৭ 
অর্থাৎ, “তোঁমাব কম্মেই অধিকার 

কদাচ কর্মকলে যেন না হুষ। কম্মের 

ফলার্থাঁ হইও না, কর্ম ত্যাগেও প্রবুতি না 

হউক ।” 

“অর্থাৎ, কর্ম কবিতে আপনাকে বাধ্য 

মনে কবিবে, কিন্ত তাহাব কোন ফলেব 

আকাঙ্খা কবিবে না। 

এ সম্বন্ধে গীতাঁৰ পব চবণে উক্ত হই- 
যাঁছে-- 

“£যোগস্থঃ কুক কর্মাপিসঙ্জ হত্যক্ঞাধনঞঁয় । 

পির্লাসিদ্ধেযঃ সমো ভু! সমত্বৎ যেগ উচ্যতে ।' 

“কত্ম কবিবে, কিন্তু কর্ম সিদ্ধ হউক, 

টি 

স্পা পপ 

স্পট ০ শশা পেশা পেশী 

(৩) 

অসিঙ্ধ হউক, সমান জ্ঞান কবিবে । তোমার 

তদুব কর্তব্য, চাহ! তুমি কবিবে ।তাতে 

তোমাব কর্ম সিদ্ধ হয আর নাই হব, তুল্য 
জ্ঞান কবিবে। এই ষে সিষ্ধাসিদ্ধিকে, 
মমান জ্ঞান কবা, ইচ্াাকে ভগবান যোগ 

বলিতেছেন। এই বপু যোগস্থ হইয়া, 

কর্তে আসন্তি শৃন্য হইয। কশ্মের যে' 
অনুষ্ঠান কব, তাহাই নিকাম কর্ধানথঙ্ঠান 1* 

কি উদাব মত! কোন্ কর্ম সৎ, কোন্, 

কর্ম অসৎ, এ প্রশ্ন সততই মনে উঠিভে, 
প|বে। এ সম্বন্ধে গীত'্য উ-্ু আছে- 
“মধি সর্বাশি কর্মাপি সত্নাস্যাব্যাস্মচেতস! 
শিকাণী নির্মমোভৃত! চুধ্যন্য বিগত ভ্ববঃ) 

অর্থাৎ বিবেক বৃদ্ধিতে কণ্ট্রী সকল 
আমানতে অর্পণ কবিষ! নিষ্কাম হইয1] এবং, 

মমতা ও বিকার শুন্য হইযা যুদ্ধে প্রকৃত 
অর্থাৎ পিদ্ধি অনিদ্ধি তুল্য জ্ঞান' 

করিবে । কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ কবিবে, 
অর্থাৎ কর্ম তাহা, আমি তীহাঁর ভূত্যা 

দবূপ কর কবিতেছি, এইবপ বুদ্ধিতে কন্ম 

কবিবে। ইহা করিতে গেলে কার্য্যকারিণী, 

ও শারীবিকী বৃত্তি সকলকেই ঈশ্বরমুখী 

কবিতে হঈবে, অতএব কর্দমীযোগই 

ভক্তিযোগ ।* 

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস, ভক্তি যোগ 

সাধন কবিতে হইলে কর্মষোগ পবিহার 

কবিতে হয়,গীতাতে এভ্রমেব নিরসন হইয়াছে । 

কর্ম তিম্ন ষে ভক্তি -সে অলস লোকের 

কল্পনা-মিশ্রিত ভাব মাত্র । 

ভক্তির দ্বিতীয সোপান জান । জ্ঞান 

ভিন্ন আপন ও ঈহ্বনেন তত্বে মানুষের 

বোধ জন্মে না। আমাকে জানা ও ঈশ্ব- 

বকে জানা--ভক্তি সাধনের জনা, এছইই 
প্রয়োজন। জানিতে হইবে--আমি সলীষ* 

€ 
০৭ 

হনি। 



ই. _ উৎকপ ভ্রম | অষ্টম খণ্ড, চতুর্থ সত্ধা ) 

ও ক হইবে না। এপ্রকার নৌকের। আমরা আশা করিত তছিলাম, রি আইন 

শাস্তি পাওয়াই উচিত । পশুদিগের কাল । পরিবর্ধের কারণ বিচারপতিকে সম্বোধন 

জান আছে। এ প্রকার মকদ্দম] শীত] করিবেন। তার] তাহা করেন নাই। 

আদালতে আইসে নাই। দণ্ড বিধির | ক্ষতি নাই, কারণ সর্বানাধারণ জ্ুরিম্বরূপ 

পুর্ণে পূর্বতন নিজাম আদালতের রিপোর্টে । গবর্ণমেন্টকে বলিতেছেন যে, সম্মতির বয়েস 
এগ্রকার মকদ্দম1.দেখা যায়। তথাপি (বৃদ্ধিকরা উচিত। আমর! পুব্র্ববলিয়াছি, 

প্রশ্ন এই উঠিতে পারে, ফুলমশি যাহাতে | পুনর্বাব বলিতেছি, দ্বাদশ বত্সরে ফল 

মরিল,সে ঘটন। কি ঘটে ন1? আমাদিগের ! হইবে না। এই বালিক?টীর দ্বাদশ বশসরেপ্ন 

আশঙ্কা] হইতেছে, এ প্রকার ঘটনা] ঘটিলে | কযেক মাস মাত্র বাকী হছিল। দশ ও 

কেহ তাহা প্রকাশ করে না। মুত কম | বারব মধ্যে প্রভেদ ই, বার বৎসরে 
হয়; কিন্তু অকালে স্বামী গৃহে গমন | বিপদের সম্ভীবন। কিঞ্চিৎ,__কিঞ্িৎ্মাত্র 

নিবন্ধন যে জনিষ্টের সম্ভাবনা যে | কমে। কিন্তসে কোথায়? শ্বামীর বয়স 
রহিয়ানই, ইহা অধ্বীকার কর বৃথা । সকল | ১৭১৮ বৎসর হইলে। কার্যযতঃ এই ছুই 
শ্রেণীর বালিকাগণকে অকালে স্বামীর ] বংদের প্রচ্ছদে নাই। যথার্থ ফোঁবন 
যায় যাইতে হয়। অধিকাংশ বালিকা | চতুর্দশ বদরের পূবেব আবস্ভ হয় না। 

অনিচ্ছ। গুকাশ করে; কিন্তু বাটার অন্য ; অন্তএব ষদ্দি যথা কান্দ করা ব্যবস্থাপক 

অন্য প্রীলোকগণেব উপদেশ, তাড্না | সভার ইচ্ছ্! থ!কে, তবে সম্মতির বয়েসের 
নৈবন্ধন বালিকাকে সম্মত হইতে হয়। সত্য | 'খ সীম। করিতে হইবে । গবর্ণমেক্ট 

গোপন করা উচিত নঙে। এটী আমা- ; সমাজেব উপরে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। 
দিগের সামাজিক প্রথা দীড়াইয়াছে। | তথাপি পরম্পরা সম্বন্ধে বাল্য-বিবাহ কু 

অবশ্যই হিন্দু শাস্ত্রে পৃথক বাবস্থা আছে। | প্রথার মূলে আঘাত লাগিবে। লাগাও 
কিন্ত শান্তর এক্ষণে খিঢ়ড়ি ইইয়াছেন। | উচিত। আমাদিগের জ্্রীলৌকদিগের স্বাস্থ 
মেয়েলী মত” জিনিসটা কিঃ তাহা | অবহেলা জিনিস নহে, কারণ ইহার উপর 

জাতীয় স্বাস্থ্য নির্ভর করিতেছে । বাঙ্নালি- 
সকলেই জানেন । কিন্ত অনিষ্ট নিবারণের দিগকে কঙকা:শে প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ 

ফাল উপনীত হইয়াছে । করিতে হইবে । সহচর। 

শপ পীশপাশীশীশীপা পাশপাশি শ্ীীি 

সা? পাপা পপ পপস্পাপপ্্পপসপ্পা পাপ 

উতৎ্কল-ভ্রমণ । 

(পুরীর বাহ্যিক অবস্থী |) 

এক মতে, আঠার নালা যোহাতে ১৯টী | কেশরী কর্তৃক নির্মিত। পুরীর নীচ দিয়া 
খিলান বিদ্যমান) মহ্ারা্বীয়দের পূর্ববে,(১০৩৪] ভার্গবী নদী প্রবাহিত হইয়া চিলক? 

শ্রীষাব্ব হইতে ১০৫০ শ্রীষ্ান্য পর্য্যস্ত) মৎস্য | অভিমুখে গিয়াছে । ক্সাঠার নালা পুরীর 



শ্রাবণ, ১২৯৭। ) উৎকল-ভ্রমণ | ২১৭ 
ারাারামাটারা........ যাস 

ডা ৬ এ উর 

লিংহঘার | এইখানে উপস্থিত হইলে | শতাব্দীতে শৈব ধন্থে পরিণত হয়, অর্থৎ 

লাধকের জীবন লার্থক মনে হয়, ভ্রমণকারীর ; বৌদ্ধ রাজত্বের পর ফেশরী বংশ ভূবনেশ্বরেব 

মনে এক অভূতপূর্ব চিত্তাশ্রে!ত উদ্দিত হয়, ! শিব মন্দির নির্মাণ করিয়। শৈবধর্ম্ের অক্ষর 
অধার্মিক লজ্জায় মুখ অবনত করিতে বাধ্য | কীর্তিস্তস্ত প্রতিঠিত করেন। শৈব ধর্ম ঘবাদশ 

হয়। পুরীর কথ। আদ্গীবন ভাবা যায়, শতাঁকাতে বিষুঃ ধর্মে পরিণত হয।গঙ্গাবংশা- 

কিন্তু লেখ। যায় অতি অল্প । বতংস অনঙ্গভীমদেব ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বিষু- 
পুরীর পূর্ব ও দক্ষিণে সমুদ্র, পশ্চিম | মন্দির বা পুরীর শ্রীমন্দির নিশ্্নাণ-কার্ধ্য শেষ 

অংশে ভার্গবী নদী, উপ্তরে পুরীর রাস্তা । | কবেন। এই মন্দির সম্বন্ধীয় অন্যান্য কথ! 

কটক হইতে প্ুবী ৫5 মাইল, পুরী হইতে । পবে বিবৃত করিব । ১১০৭--১১৪৩ শ্রীান্দে 

চিলক] হুদ ২৮মাইল এবং কণারক ; উড্ডিষ্যার দারুণ ছুর্ভিক্ষ । উড়িষ্যার ধাঁর!- 

১৯ মাইল ব্যবধান। এই বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র | ব'হিক ইতিহাস দেওয়! আমাদের অভিপ্রেত 

ধর্ম-ইতিহাসের উজ্জ্বল ছবিতে পরিপূর্ণ । | লন । তাহ! সাধারণের পক্ষে তত তৃপ্তিকব 

ভুবনেশ্বর, খগ্ুগিরি, বোপিলেশ্বর, ধউলি | হইবে না। পপ 

গ্রভৃতি সমস্ত এই ক্ষেত্রের মধ্যে। ছুই পুরীর গৃহ সংখ্যা ৬৩৬৩ জনসংখ্য। 

মহত বসব যাবত উড়িযা। ধন্মের পবিত্র | ২৫০০০, যাত্রীর ঘব ৫০*০। ইহার মধ্যে 

লীলাভূমি হইয়াছে । এই ছুই সন্শ্র; পুবীতে ৩৬০ মঠ আছে। মঠের*ইতিহাস 

বদর কত অলৌকিক ঘটন] ঘটিয়াছে, | এইটবপ। পূর্বে ষে সকল সাধক পুরীতে 

ভাবিলে শবীর রোমাঞ্চিত হয়, নয়ন হইতে | আগমন কবিতেন, তাহাদের ভরণপোষণের 

অশ্রু ঝরে । এই ডুই গহত বৎসরের মধ্যে | জন্য তরনীত্তনের রঞ্জন) বর্ণ বিপুল 

ভরতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ, এক বিনয় সম্পান্ত দান করিতেন। মঠধারী 

কথায়, ধাহার1 ভারতের গৌরব বলিলেও | বাক্তিগণ আরবিবাহিত থাকিয়া ধর্খ-চচ্চা, | 

[ 
অত্যুক্তি হয় না, অশোক হইতে আরম্ভ এবং অতিথিসেবা গ্রভৃতি পরোপকার 

ূ 
করিয়া, বুদ্ধী। শহ্করাচাধ্য, চেতনা, রামানন্দ, করিবেন, এই উদ্দেশো এই সকল বিষয় 

জয়দেব, কবীর সঞ্লেই এই ভূমি স্পর্শ দেওয়া হইত। বর্তমান সময়ে মঠধারী 
করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এমন পুত ক্ষেত্র বাক্তিগণ, সাধারণত নাঁম মাত্র ধর্্-চর্চ। 

ও অতিথি-সৎ্কার করেন । এই সকল বৃত্তি- 

উড়িষ্যা সৌভাগাশাঁলী, কেননা, ৃ ধারী মঠের বার্ধিক আয় «লক্ষ টাকার অধিক 

অশোক হইতে আরম্ভ করিয়া কেশরী বংশ, ৃ হইবে । ছণ্টার সাহেব বলেন,মঠসমূহের বার্ষিক 

গঙ্গাবংশ, সুর্যযবংশ, ভূইবংশ, ধাহারা উড়ি- ূ আয় ৫০,০ *০ পাউপ্ড | মহ রাস্ত্রীয়দের সময়ে 

ষায় রাজত্ব করিয়াছেন, তাহার] সকলেই 

আর কোথায় মিলে? 

গুবীর মন্দিরে যাত্রীতের নিকট হইতে 

ধন্মের উত্ককর্ষ সাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা টেক্স আদায় হইত । এক পাউও ৯ পিলিং 

পাইয়াছেন। উড়িষ/াঁর ধর্ম-বিপ্রবের : কবিষা প্রতোকেব নিকট কর আদায় হইত, 

ইতিহাস অসংখা অলৌকিক ও অত্যাশ্র্যা | উংবাজের] তাহা রহিত করে” ) * ১৮৬৭ 
এল ০সলগ বা রর ভাপ সপ 
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জীষ্টান্দে লাট লাহেবের আদেশে মন্দিরের 
কর উঠির যায়। পুরীর দেবো স্তরের 

ভয়, হণ্টাব্র মতে, ১০১০০ পাউও 

হইবে | পুরীতে গ্রাতিবৎসর ৫০০০০ হুঈতে 

৩১০০০০৯ যাত্রী উপস্থিত হয়। মৃত্াসংখা! 

বৎসর ১০০০*হইতে ৫০০০৪ । ৩৩০০৩ 

পাণ যাত্রী আনয়ন করিতে প্রতি বৎসর 

সফঃম্বস গমন করে । 

ইংরাজ শাসনে পুরী একটী জেলায় 
পরিণত হইয়াছে: খোর্দ| ইহাব একমাজ | 

সবডিবিসন | পুবীতে গবর্ণমেন্টের কাছারী, 

জেলখানা, ডাঁক্তারখান1, গবর্ণমেন্ট স্ষুল, 

বাসি বিগ্যালয় প্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজনীয় 
সমস্তই অছে। কাছারী, ডাক বাঙ্গল।,লাহে- 

বের বাড়ী প্রভৃতি সমুদ্র উপকূলে পংস্থাপিত। 

পুরী হব সমুদ্রেব গর্ত স্থাপিত বলিয। 

পথ্যন্ত কিমি 

ব'লপাঁশি 

দেখা মায়। কথিত আছে, মীল/চলে 
জগন্নাথদেবের মন্দির প্রতিদিত। এ শীলাচল 

ব!লুমধ অচল ভিন্ন আর কিছুই নয়। ! 

কথিত আছে, প্রথম যে মন্দিব নিম্মিত হষ্টয়া- ৰ 

ছিল,.তাহা বালুরাশির গর্ভে প্রোথিত হইয়াছে। . 

পুপীর পথ ঘ|ট সব সৈকতময । কাছীর | 

চতুর্দিক যেন সৈকতময় মরুভূমি- তরঙ্গা- | 

ৰ 

৭০ ফি 2] বোধ হয় । ৩ 

খনন করিলে বিশ'ল বিজ্ঞ 
শাাশীশ্শিীপশপাতিপ্পীম্ শা পিপীস্পা শি শিপ া্াীশিশশাপশীা শা িটীিটি 

৮ পপ সপাস্পপাাাসপা শী াপপিপাসা পাশ 

য়িত, মেঘের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন, বায়ুর 

প্রকোপে মেঘ যেমন, সমুদ্রের তরঙ্গের 

গ্রকোপে এই বালুবাশি তেমনই। যে 

রাস্তাদিয় জগন্নাথ দেবের রথ গমন করে, 

সেটী অতি প্রশস্ত পথ। এই রাস্তাটী 
প্রায় এক মাইল ব্যবধান হইবে । এতবড় 
প্রিশস্ত পথ কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় 

নগরে নাই। 

পুরীতে পদ|পণ করিয়া আমাদের প্রথম 

নব্ভারত | ( অফম খণ্ড, তুর সংখ্যা 
পউটিওনবাারে ক সপ সপ 

দৃশ্য বব নাগর। প্রধান গাজার, 

অসহায় রমণী চতুষ্ঠয়ের অনুসন্ধান। 
ধয়ে ধীরে আমাদের শকট পোষ্টাফিসের 
সম্মুখ, আমাদের বন্ধু বাবু বিজয় চক্র মঞ্জুম- 
দার মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইল । 
তখন প্রায় ১১টা বাজিয়াঞ্ছে। বিজয় বাবুর 

বাগা, বালিক1 বিদ্যালয়ের পশ্চিম দিকে, 

পোষ্টাফিসের সশুখে,সমুদ্রের জতি নিকটে । 
এত নিকটে, বোধ হইত ষে, সমুদ্রের গভীর 
গর্ন নিস্তব্ধ রজশীতে যেন আমাদের শিয়রে 
জাগিয়! অমৃত ধার। ঢালিয়! দিতেছে ।গীড়িত 
বন্ধুকে বিজয় বাবুর বাসায় রাখিয়া আমি 
একটুস্কুত্তি পাইলাম । পূর্বে জানিভাম,ব্জয় 
বাবু আড়ম্ববশূনা লোক--তাহাব ভালবাস! 

মুখে ভাসিয়। বেড়ায় না-তাহা ছদযের গভীব- 
তম স্ত-রর মপো লুক্কায়িত। কিন্ত বিজয় বাবু 
অ'ম!দিগকে পাইয়া কেমন হট! 

গেলেন । তার আনন বাহিবে গ্রকাশ পাই- 

যেন 

বাব নয়,--কিন্ক এবার ভাহ! প্রকাশ পাইল । 
এত দূব দেশে,বহুকাঁল পরে- বন্ধুর সম্মিলন, 
অপূর্ব সর্মিলন । আহাবাস্তে বিজয বাবু ও 
আম সাগব তীবে গমন করিলাম, তখন 
অগরাহ ২টা বাজিয়াছে। হুর্ষের তীব্রতা 
মে সাগব তীরে নিস্তেজ _অনত্ত-প্রবাবিত 
মুক্ত বায হর্যোর অতি প্রথর তেজকেও 
মন্দীভূত করিয়াছে ৷ সাগবের ঠিক ধাবে 
একটী টালিময় রাস্তা ;--কাছারীর প্রা ণা- 
দিও টালি দ্বারা আবৃত। এ বালি 
সমুদ্রকে-আমাদের দেশের রাস্তার পাথর-কুচি 
বা থোয় মন্থন করিতে পারে না। সেই 
টালি দ্বার! নির্মিত রাস্তার ধারে, সাগরের 
২*।৩০ হাত অনতিদুরে, মধ্যে মধ্যে বিবার 
জণ্য বেঞ্চ আছে। আমরা একখানি বেঞ্ের 
উপর বশিলাম। স|গবের ধারে যে সকল বৃক্ষ 



শ্রাবণ) ১২১৭ |) উৎকল-ভ্রমণ | ২১৪ 
জতভত জেতে ভিউ 

দেখিলাম, মে সকলই দক্ষিণ দিকের প্রবল : গভীর নাই, পর্বত ৬ মাইলের অধিক উচ্চ 

বায়ুর আঘাতে উত্তরমুখী হইয়া! হেলিয়। | নাই। এত জল কোথ। হইতে আসে ষে, 

ছুলিয়! রহিয়াছে, প্রবল বায়ু-প্রবাহ বৃক্ষের | জোয়ারের সময় সমস্ত তট প্রাবিত করিয়া 

পত্রগুলিকে ধেন কীচি-ছাট। করিয়া! দিয়াছে। | দেশ ড্বাইয়া যায়? কোথা হইতে আসে, 

সাগর তাঁর, -বন্ধুর মিলন.--জনীবনে কি | কোথায় যায়; কেন হাসে,কেন নাচে, কেহ 

আনন্দ পাইলাম, বিধাতাই জানেন । এমন | উত্তর দিতে পারে না। খবশ্ব-স্য্টির গুড 

দ্বশা জীবনে আর কখনও দেখি নাঁই। ; রঙ্স্য উদ্তেদ করিতে পারে, এমন বৈজ্ঞা- 

যখনই ভাবি, ইচ্ছা হয়, পুরীতে ছুটিয়া নিক, এখন দার্শনিক পণ্ডিতের আজও 

যাই। কত দুর হষ্টতে বায়ু আপিতেছে.কত- ; আবির্ভাব হম্ব নাই। কবল কল্পনা ও 

দর হইতে সেই পর্বত-প্রমাণ তরঙ্গ আসি- । থিওরি'লইয়া যাহাদের বিদ্যার চরম দৌড়, 

তেছে,.কেহজাননা। প্ররীর সাগরের দক্ষিণে কি আম্পর্থা, তাঁহারা অনন্তের সীমা 

যত যাও,-কেবল অনভ্ত বাব রাশি-_ ; গণিতে ধায়! 

পৃথিবীর দক্ষিণ সীম। পর্ান্ত শুধু জলরাশি । পুরীর সাগর--এ জগতে অতুল শের 

আকাশে অনস্ত নীলাক1শ, নিয়ে অনন্ত নীল- | ভাঁগার। জগতে অনেক সাগর আছে,কিন্ত 

সাগর_-আকাশে ও জলে মিশিয়া একাফাঁর | পুবীর সাগরের ন্যায় বুঝিবা আর কোথাও 

হইয়| গিয়াছে,_-কোথায় আকাশের শেষ, | এমন মিষ্ট নয়, এমন মধুর নয়। মান্্াজে 

কোথায় জলের শেষ--ঠিক বুঝা যাঁয় না। | ঝুড় হয়, সুন্দর বন বন্যা-প্লাবনে ডুবিয়। 

দ্ূব হইতে বোধ হয় যেন, আকাশের মেঘ | যায়, কিন্তু বহুকাল ধাহারা পুরীতে আছেন, 

জলে অবগাহন করিতেছে, জঙ্জের চেউ | তাহারাও এখানে ঝড় বন্যার প্রবল প্রকোপ 

আকাশে চড়িয়! মেঘ আকার ধরিতেছে । ; দেখেন নাই। শুনিলাম,একবার ন।কি কেবল 

প্রকৃত দ্ঘটনাঁগ তাই। আকাশ সমুজ্পে ; পুরী সাগর জলে প্লাবিত হুইয়াছিল। পুরীর 

ধাষ, গমুদ্র আকাশে ধায়। বুষ্টি বল, মেঘ | সাগবের শোভা অতুল । এই জন্যই বুঝি, 

বল, সমুদ্ধ হইতে সকলের জন্ম। বৃষ্টি] কণ'রকের স্র্ধ্যমন্দির বহু অর্থ ব্যয়ে সাগর- 

বল, মেঘ বল, সব নদী নাল। দিধ1 সাগরে | তীরে নির্ট্িত হইয়াছিল। পুরীর মন্দিরও 

মিলিতেছে । এ এক দৃশ্য । কিন্ত এখানে, বুঝি বা এই জগ্যই। অতুল শোভা 

আকাশের মেঘ ও সাগরের ঢেউ যেন | দেখিয়। প্রাণের সাগরে ভূবিলাম। সশীমে 

লোঁফালুফি করিতেছে,এক অপরকে আলি- অসীম--সীমায় অদীম1--মিলিয়া পুরীভে 

গন করিতেছে । কোন কোন তরঙ্গ পর্বতা- | যে অপূর্ব জীবন্ত ভাগবত রচনা করিয়াছে, 

কার ধারণ করিয়1ও মেঘ ধরিতে না পারিয়া | আমার প্রাণেও তাহার ছায়া পড়িল। 

ছু্িয়া ছুটিয়া শেষে আমাদের পাদমূলে, এই ক্ষুদ্র প্রাণে অনস্ত মহান যেন গ্রুতিভাত 

সেই সৈকতময় প্রাচীরে আসিয়া ক্রোধ : হইলেন। নয়ন হইতে জল পড়িল। 

সম্ধরণ করিতেছে । এত বাতাসই বা কেন, | আমি আপন] হাঁরাইলাম। বন্ধু বলিলেন, 

এত তরঙ্ই বা কেন? ঠ&এত উচ্ছ।াসই বা সমুদ্রের ধারে বসিয়। আপনার বাঁধ হয় 

কেন? শুনিয়াছি, সাগব ৫। মাইলের অধিক 1 পাড়! হুইয়াছে। বন্ধু বুবিলেন ণ) খাম 

সপ পপ পট 

৮৭ শপ পিপাসা পপি 



হকি 

তরি শি সপ 
নি (০০০৬০ মাসল 

আপ ক এ পাপী 
পি 

কি হইয়া গিয়াছি ! বসিয়া, বসিয়া, ৰশিয়! 

_দ্দিন কাটিল। মুখ কথা বলিল, প্রাণ 

দ্দিন কাঁটিল, 

গাঢিতর 
ভাতে সায় দিল ন1। 

সর্যযও ডুবিল, সাগর আরো 

হইল । জীবনে অন্তত এক দিন) এই দিন, 

নব্যভারত | ( অষ্টম খণ্ড,চতুর্থ সংখ্যা । 
০০১১ 
আমাকে ভুলিয়া আমি অনন্তের অন্বেষণ 

করিয়া আমিয়াছি। আমার ন্যায় কেহ 

অনস্ত-পিপান্থ থাক, এ পুৰীর নাগর তীরে 

একবার অন্বেষণ করিয়া এসে|। 

ক্রমশ: । 

০ 

বিবাহ ও সমাজ । 

কোন্ শ্রকীব বিবাহ উৎকুষ্ট, ইহা 

যখন একটা! বিশ্ুর্কের বিষয় হইয়। উঠিয়াছে, 

তখন আমার এ সম্বন্ধে যাহা চিন্তা কর 

আছে, তাহা সাধারণ সমীপে উপস্থিত 

করিলে হয়ত কোন উপকার দর্শিতে পারে। 

দ্বিতীয় সংন্থারের গর কন্যাদিগেব 

বিবাহ হওয়। সর্বথ। উচিত; কারণ তাহা 

ন। হইলে পুরুষ সংস্পর্শে তাহাদিগের 

ভঙ্গ প্রত্যঙ্গ অকালে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত 

হইয়] ক্ষণকাল ন্মম1'দর্শন পূর্র্বক অচিরাৎ 

লয় পায়; ইহাতে নারীদিগের স্বাস্থ্যনাশ, 

দেহক্ষয়, আমুহানি ও তাহাদিগের সন্জন 

সকল হীনবীধ্য, রোগী ও অক্াযু হইয়া 

থাকে । এদন্য বলি,গ্রকৃতি খন তাহাদিগের 

দেহের পূর্ণতা সম্পাদন করেন এবং সংস্কার 

দ্বাবা তাহা! আবিসম্বদিত রূপে ঘেধিত 

সেই সমধ প্রকৃত বিবাহ কাল, 

বোধ করি। 

ইহাতে একটী আশঙ্ক। এই আছে ষ, 

বিবাহের পাত্র সহজে প্রাপ্ত হওয়া খায় 

না। দেখা গিয়াছে গে, ৬ মাস চে) করি- 

যাও পিত। কন্যার বিবাহ জন্য উপযুক্ত 

পাত্র স্থির করিতে পাবেন নাই । একরপ 

দীর্ঘকাল স্ংক্কাসবতী বন্যাকে অবিবাহিত 

হয়, 

রাখা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে মা । এজন্য 

আমি বিবেচনা করি, কনার দশমবধ 

অন্তীত হইলেই অভিভাবকের। তাহার জন্য 

পাত্র নির্বাচন পূর্বক বিবাহের পন্ত্র করি- 

। বেন, কিন্তু যাবৎ কন্যার সংস্কীর না 

ূ উপস্থিত হইবে, তাবৎ সম্প্রদান হইবে ন। 

এই নিয়মে কার্ধা করিলে নানাবিধ শুভ- 

ফলেব মস্ত।বন! আছে, পত্বান্তে পাত্রের 

৷ অতায় হইলে পাত্রান্তরে বিবাহ দিবার 

বি নাই; বিব।হ হইলে কনার নি" 

সন্তান অবস্থায় বিধবা হইবার আশঙ্ক। অল্প। 

ূ পাত্র পাঁী সমবয়ন্ক হওয়া কর্দাচ 

ৰ যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। কারণ যে বয়সে 

পুরুষের দেহের পুর্ণ তা হয, তাহার অনেক 

 পুর্বো নারীব হইয়া থাকে । যোড়শবযী 

1 পান্রের সহিত তদ্র্ষীয়! পাত্রী পগ্ণীত। 

হলে পাত্রের অকালমৃত্যু আবশান্তাখী, 

এরূপ বিবাহের অনুষ্ঠান করা ঘোরতর 

নিষ্ঠুরতা; আাবার উদ্ধদিকে দৃষ্টি করিলে 

যায় যে, ৫০ বৎসর বয়সের পর 

র 

পপ 

সপ 

নারীর সন্তান জন্মে না, কিন্তু ৬০ বত্মরের 

পুরুষের জন্মিয়! থাকে*এজন্য আঁমি বিবেচন। 

করি,পান্র ও পাত্রীর বয়সের পার্থক্য অনুন 

| ৬ এ অনধিক দশ বঙ্ুমর হওয়া বিধেয়। 



শ্রাবণ, ১২৯৭ |) বিবাহ ও অদাজ | ২১ 
সাত. সর 

পাত্রের বয়োধিকা পুত্র অপেক্ষা অধিক 

কন) উৎপত্তির কারণ বলিয়া নির্দেশ 

কর] হইরাছে, আমি এ উক্তি অযৌক্তিক 
বিবেচমা করি । আমার এ বিশ্বাস অটল 

যে, সম বয়মে বিবাহ দিলেও কনা? ভিন্ন 

পুত জন্মিবাব সম্ভীবন1 নাই, অথচ পুরুষের 

দেহ হানির আশঙ্কা যথেষ্ট আছে । অধিক 

কন্যা জন্মিবার কারণ পুরুষের চরিত্র-শিথি- 

লতা; অপরিদীদ ন্বাধীনত্ত। প্রযৃক্ত পুরুষ 

সততই শেচ্ছাচাবী, স্থতরাং তেজোঁহীন । 

বিধবাদিগেব বিবাহ যেমন শান, 

নিষিদ্ধ, বিপন্্ীক পুরুষদিগের পুনবিবাহেব 
সেইরূপ নিষেধ করিলে নীতিগত সামা 

লাভ হয়, সে বিষয়ে সনোহ করি না, বরং 

তাহা হইলে, পুরুষদিগের কতকট। 

গ্রায়শ্চিত হয় | শান প্রণয়নের ক্ষমত 

হাতে ছিল বলিয়া! বিধবাদিগকে থালি; 

পূরিয়াছ, আজ যদি স্ব ইচ্ছায় 

থালিতে উঠিতে পার, তাহা হইলে স্বীকার 

করি, তুমি গকৃত বীর। আমি তোমাতে 

ততট। আশা করি ন।, তুমি পারিলেও 

তাহাতে মঙ্গল হয় কিনা, সেবিষরে আমার 

গভীর সন্দেহ; প্রথমতঃ জীব প্রবাহের 

বাধ! হয়, তারপর ভারতবর্ষে যখন শ্রীগান । 

মুদলমান, হিন্দ প্রভৃতি নানা জাতির 

অবস্থিতি, মে স্থলে কোন একটী জাতি 
ওরূপ কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিলে, 

মন্দবৃদ্ধি প্রযুক্ত তাহার অপর ভ্রতবুদধি 

শ্রেণীর নিকট সংখ্যা বিষয়ে হীন হইবার 

আশঙ্ক। আছে। শতকরা ছুই একটী বাদে 

কোন বিধব। চরিত্র রক্ষা করিয়া থাকেন 

বলিয়! আমর বিশ্বাস নাই, কখনও করিয়।- 

ছেন বলিয়াও বোধ হয় না। পিগ্রর-বদ্ধা 

বিধবা সহার সম্পত্তি শৃন্যা ইইয়াণড যখশ 

সেতু 

চু 

শান্ত্রের গভীর ভন্ুজ্ঞায় পদাঘাত করে, 

তখন নর্ধব্ধন-মুক্ত সহায়-সম্পন্ন পুকষ 

বিপত্বীক থাকিয়া যে পত্ী দেবীর অনুধ্যানে 

জীবনাতিবাহিত করিবেন, ইহা বিশ্বাস কর 

যায় না, স্ুতবাং ও কঠিন বাবস্থার চরম 

ফল এই দাড়াবে যে..গুপ্ত প্রণয়ের ক্ষেত্র 

তারও প্রঢারিত হইবে এবং জণ হত্যার, 

পাপ এক হইতে শতগুণে বুদ্ধি পাইবে । 

আমি এজন্য বলি যে,যে বিপত্তীক পুরুষ 

পুনরায় দ্বার পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছা! করেন, 

তিনি করুন, তাহার বাধা দেওয়। উচিভ 

নহে। তাহার যদ্দি পুর্ব সংসারের সন্তান" 

থাকে, তাহ। কোন বাধার কারণ - নহে, 

কারণ, তাহার উত্পাদন- শক্তির সমস্তই 

জগতের হিতের জন্য ব্যয়িত হওয়া]! উচিত, 

সংসারের শাস্তির জন্য তাহাকে শান্ত রাখা 

আবন্তক । বিবাছের বাধা দিলে, প্রকৃতি 

আমাদ্িগের সহিত এঁক্য হইবেন না.* পুরুষ 

ইন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্য অসভুপায় অবলম্বন, 

করিবেন,তাহাতে কত অনর্থ ঘটিতে পারে, 

 মহজেই অন্থমান কর! ষায়। 

আমি বিধবাদিগকেও অবিকল উপ- 

রোক্ত প্রকারের শ্বাধীনত। দিতে ইচ্ছা 

করি, কারণ শাসন বা ভয় প্রদর্শন দ্বারা 

যে সতী, সে পতী নহে, কৃত্রিম উপায় 

ঘর সতী স্তর হইতে পারে না। যে 

প্রকৃত সতী, তাহ।কে পুনধিবাহের প্রলো- 

ভন দিতে চাহি না। সাধবীদিগকে পূজ! 

করিবার প্রথা যে হিন্দু সমাজে প্রচলিত 

আছে, উহা বিধর| সাধ্বীদিগের জন্য 

কন্সিত। পুনরায় পভগ্রহণে শ্বাধীনতাবতী 

হইয়াও যে বিধবা টলিপ না, অন্য পুরু- 

মের মুখের দিকে চাহিল “*সে নারীরূপিণী 

দেবীকে 'পুজা করা গৌরব | 

সস পল সপ পপ পিপাসা শপ 

? 
ূ 

ৃ 
| 
ৃ 
ৰ 

ৃ ভরতির 
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কিন্তু তাই বলিয়া পুনবিবাহিনী বিধবা- 

দিগকে অশ্রন্ধা করা যাইতে পারে না, 
কারণ তাহারা পুনবিবাহী পুরুষের তুল্য) 
না শ্রদ্ধেয়, না অশ্রন্ধেয়। 

জনেকফে অভ্তঃবিবাহের পোষকভা করিয়। 

খাকেন, কিন্ত সে পোষকতা কথায়ই রহিয়শ 

গেল, কার্যে পরিণত হুইল না, হইবার 

আশাও দবে। তাই বলি,একেবারে গাছের 

আগায় উঠিতে যাই৪ না, প্রথমে শ্বজাতি- 

দিগেব সধন্বয় সাধন কর, রাঁটী বারেন্দের 

গ্রন্তেদ ঘ্ুচাগ, উত্তররাটী দক্ষিণরাটী 

মিলা; বিহ্বাবের ব্রাক্ষণদিগের সহিত 

বঙ্গীয় *্জক্ণদিগেব সাযপ্নপা কর, এইরূপে 

ঘগ্রসর হইতে পারিলে প্রকৃত মঙ্গলের 

বীজ বপন হুইবে। র্ম্তুর এক 

একটী তার*না ছেদন করিলে ছিন্্র করা 
জসধ্য। মদ এইরূপে সমন্বিত জাতি- 

দিগের বিবাহ চ!লাইতে পার, তাঁহা হইলে 

কল্য'ণের স্ুৃত্রপাত হইবে । 

সমাজ সংস্কার ভিন্ন যে ভারতবর্ষের 

এক পদও অগ্রসর হইবার জে। নাই, ইহ! 

একরপ দেদীপ্যমান, কারণ স্পষ্টই দেখা 

ষাঁয় যে, সহস্র প্রকার বিভাগে জাতীয় বল 

বিলুপ্ত হইয়া রহ্রিয়াছে। ইউরোপ ও 

আমেরিকায় অনেক মহাপুরুষেরা, সামা 

জিক ছুর্থতই আমাদিথের অধঃপতনের 

মুখ্য করণ বলিয়া! নির্দেশ করিয়াচছেন। 

এজন্য আমি বিবেচন! করি.ইউরোপ কিংব] 

আমেরিকায় যাইয়। এ পতিত ও পরাস্ত 

জাতির দুঃখ কাহিনী বিবৃত কর। ব। খাঁক- 
শত্তির পরিচয় দেওয়া! অপেক্ষা, সমাজ- 

সংস্কারের চেষ্ট। করা দেশহিট চষিত। | 

সমাজ-সংক্কারের ভিতভি যে বিবাহ 

স্থল 
৩ 

প্রথার উপর লংশ্থ!পিত, সে বিষয়ে বোধ, 

নব্যভারত | ( অষমখণ্ড, চতুর্থ সংখা ॥ 

হয় মতভেদ নাই। হ্ত্ীর্দিগকে স্বাধীনতা 

দিলেই যে সমাঞ্ধ সংস্কার হয়,ইহা! অযৌক্তিক 
উক্তি। সংসার রক্ষার যে গুরুতর ভার 

নারীদিগের উপর ন্যস্ত আছে, তাহ! থাকাই 

উচিত, উভয়েই অর্থের চেগ্নায় ফিরিলে 

গাহশ্থা ধর্ম রক্ষা হয় ন!। স্ুশিক। দেও, 

শ্রমবিভাগে হস্তক্ষেপ করিও না। 

ধষিরা যে যুক্তিতে বর্তমান অবয়বে 

সমাজ গড়িয়াছিলেন,মে সকল অবস্থা এক্ষণ 

বিদ্যমান নাই; তখন ভারস্তবর্ধ চীনের 

ন্যায় অন্য জাতির সংস্পর্শের বাঞ্ছির ছিল । 

যদি ধিরা থাকিতেন, তাহ! হইলে আজ 

কালকার অন্য শান্তর ব্যবসায়ীদিগের ন্যায় 

পৃর্র্ব বিধির পোষকতা করিতেন না, নূতন 

ব্যবস্থ। চাঁলাইতেন । শান্রীদিগের তৈতন্য 

হইবে না, সুতরাং আমাদিপের অগ্রদর 

হুওয়] কর্তৃবা হইতেছে । 

পৃথিবীব সমস্ত সমাজ-নিয়ামকের মধ্যে 

মহম্মদ সর্বাপেক্ষা সুল্মরূপে মানব প্রকৃতি 

বুঝিতেন। তাহার সমাজে গুপ্ত প্রণয় 

লই, ভ্রণ হত্যা নাই, কিবাছে পণ নাই। 

হিন্দুব গৃহ নানা পংপের আশয়, তাঁহার 

পুত্র কন্য। নিশাচর, মুসলমানের গৃহ শাস্তির 

নিকেতন। মহমদ ইউরোপীয়দিগের ন্যায় 

নারীদিগকে শ্বার্ীনত! দেন নাই, হিন্দু- 

দিগের নায় খাচায় পোরেণ নাই, অথচ 

সকল ম্মখের অধিকার দিয়াছেন, তাক্কাতে 

সমাজ এরূপ রমণীয় হইয়াছে যে, নম্রতা 

ও লজ্জাশীলতায় মুসলম।ন নারী হিন্দু নারী 

অপেক্ষা কোন অংশ ন্যুন নহে, পরুষেরা 

সকলেই শান্ত, সুস্থ, ও পরিশ্রমী । 

শঙ্কুরাচাধ্য হিন্দু সমাজকে নান। জাতির 

সহিত সম্মিলিত করিয়। যে রূপ প্রশন্ত 

ভিত্তির উপর নংস্থাপিত করিয়াছিলেন, 



শ্রাবণ'১ ১২৯৭ |) ছুচদ্রে ক্ষুদ্র কবিতা । ১৪৯ 
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তাহ। এক্ষণ কয়জনে বুঝে? কুক্কুট গোমাংস- 
ভোজী বিধব বিবাহা, ভাইভোসপরায়ণ 
জাতিদিগকে তিমি অই্বৈধচিত্তে টবদিক 

জাতির পক্ষ মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছিলেন। 
ত্যাগের বিষময় হানি ও গ্রহণের মধুময় 
সুফল তিনিই হ্ৃদয়জস করিতে পারিতেন।; 
জনসাধারণের কুচি অস্গুনারে যে সময়ে 
সমক্রে সামাজিক আচার ব্যবহারের পরিবর্তন 

করিতে হয়, তাহা লোকদিগকে কোন 
শ্রকারেই বিশ্বাস,করান যায় মা । বিলাত- 
শ্রতাগত মহাপুকুষদিগের প্রভ্যাখ/|ন 
করিয়। যত মূর্খ অকন্ধণ্য লোক একদিকে 

অপগপ্লাজিত | ূ 
কেমনে রাখিব সম্মতি শিশু বালিকার ? ূ 
সে যেছিল এক জনা, শত আগুনের কণ' | 
হাঁসি কান্না যত ছিল আগুন তাঙগার ! ূ 

আগুন আছিল রূপে, প্রতি রোম কুশে কুপে 
এমন আগুনে মেয়ে দেখি নাই আর! 
যেখানে র|খিতে চাই, পুড়ে কয়ে ভগ্ম ছাই, | 

করেছে পরাণ মন পুড়ে ছারখার ! ] 

কে জানে অপরাজিত!, এমনজ্বলস্ত চিত৷ 
আগুনে মিশিয়ে যাবে আগুম তাহাব? 
এ দগ্ধ হাদয় ভিন, ৮1 রছিবে অন্য চিহ্ন 

বুথ এই ঢালি অশ্রু বুথ। হাহাকার ! 
কেমনে রাখিব স্থতি শিশু বালিকার? 

ভ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস। 

স্বত্যু আবাহন । 
(৮1৮ া10100080 এর একটি কবিতার 

অংশবিশেম অবলম্বনে ) 
৯ 

আয় রমণীয় রি পারে আরাম! 
চৌদিক তরকঙ্ষে ভর, শান্ত পদে অবতরি, 

এস এস, ধরাঁধামে করগে। বিশ্রাম ! 
একদিন আগে পাছে,যাঁবিতে। সবারি কাছে, 

দিনে হোক, রেতে হোক, ষখন তখন) 
আয়রে এখনি তবে কোমল মরণ! 

২ 
মরিরে অতল এই ন্প্টি চরাঁচর, 

কতই ীবন তায়, কতই আনন্দ হায়, 

ফুটিতেছে ছুটিতেছে দেখি নিরস্তর! 
অভুত পদার্থ কত, কতজ্ঞান রাশি 

হইতেছে, নিষেধ করিলে শুনিবে না । সাজ 
কালকার পঞ্ডিতের মধ্যে যদি শঙ্করাচার্ধোর 
একটা অপভ্রংস অবতংসও থাকি, তাহ! 
হইলে হিন্দু গু মুললমানের সমন্বষ লইয়। 
আমাদিগকে জাজ বিষম মমস্যায় পড়িতে 
হহত না। যে ব্যক্তি কেবল ব্যাকরন ব1 
স্মৃতি অধায়ন করিয়। পণ্ডিত হইতে চা, 
তুমি কি তাহাকে পণ্ডিত বলিতে পার? 
ূ গণিত,ভূগোল, ইতিহাস, শিক্ষার আদ্যক্ষর, 
ইহা যে নাজানে, সেও পণ্ডিত! ধিক 
দেশের শিক্ষাকে । 

শ্রীগঙ্গেশ চন্দ্র বল্যোপাধ্যায়। 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা | 
কত প্রেম সুধা ম!খ, প্রেম মাথা কাস ! 

তাইবে জগ ভোর গাইরে মাহুম।। 

কিন্তু কিবা! অবিচল, সর্কাব্যাপী স্ুুশশীতল, 
তব আলি;ন মৃত, ও তব গরম]! 

(৩) 
তমোময়ি জগদম্ে, মু পাদক্ষেপে, 

ভ্রমিছ সত কাছে; তবু কেহ নাহি যাচে 

তোমার করুণ। মৃত্যু; মরিরে আক্ষেপে, 
কেহ নাহি গায় শুন $ তব শুভ আগমনী 
তাই আজি গাই আমি--কি বর্ণিব আর ! 
বরণীয়ে এ জগতে তুল্য কে তোমাৰ? 

(৪) 
অজি আমি দিতেছি এ গীত উপহার ; 

যথন নিশ্য় করে, আমিবে আমার ঘরে, 

হয় যেন পাদক্ষেপ স্থির ছুর্ণিবাঁর ! 

(৫ ) 
এস কাছে মুক্তিদাত্রি, লও উপহার! 
আমি গে। সঙ্গীত গাই প্রেমেতে তোমার । 

তব কুপা ধরি শিরে, তব প্রেম নিস্কুনীরে, 

জঅ।ননো মরণ গীতি গাই অনিবার! 
(৬) 

তারাম্রী নিশিথিপী নিস্তন্ধে চাছিছে $ . 
নিস্তব্ধ সাগর বেল? , মুল উন্্বির খেলা ; 
সকলি নিস্তব্ধ হোয়ে, তোরে নেছারিছে ; 
কানন, প্রান্তর, নদ, বো সিদ্ধ, জনপদ। 
ছাইয়ে ছাইয়ে গাই মহিমা তোমার; 
জয় মৃত্যু তব জয়, তুমি ছ'ণথ:ব ! 

ভ্রীবিজয় চন্দ্র খ্ুমদার। 



গায়ের কুটার | 
(১) 

আয তোরা যাছৃধন) 

দেখিনি রে কতক্ষণ, 

ভিজিয়ে রেখেছি খুদ, ঘরে গুড় আছে; 
বেশী না তে। এক মুনে। 
ধর এই ছুটো ছুটো, 

খাও দেখি সবে মিলি বসি মোব কাছে। 
(২) 

ধুলা মাথা শোণা গায় 

মুছায়ে দি কোলে আয়, 
মরি, মরি, কচি মুগ গেছে শুকাইয়।, 

আমার কপাল পোড়া, 
কত দুখ পেলি তোর! 

ছুপ্ষিনই “মায়ের পেটে জনম পাইয়া ! 
৩ ) 

তিনটী এ শিশু ছেলে, 
পতি গিষাছেন ফেলে, 

বাছাদের ভাবনায় প্রাণ শুকায়। 

অবোধ বোবোন। কথা, 

অভাগী কি পাবে কোথা, 
কালে ভাঁঙিলে পি থেতে চায় ! 

(৪ 

এমনি বিধির বাদ, 

এসব সোণার ট।দ, 

ছুবেলা ন৷ পায় দুটো উদর ভরিয়। ! 
এ বুকে যে কত আছে 
কব তা কাহার কাছে, 

আঁধারে টি গেল মিলাইয়। ! 
৫ 

থাকি এই ট ঘরে 
তথাপি বাসন! কবে, 

ভাল মন্দ দেই কিছু বাছাদের মুখে, 
ঘু'টে ভা কাটি ঘাস 
তবুও পন্নাণে আশ, 

হেসে গেলে খেয়ে মেখে, ওর থাকে স্ুুথে ! 
(৬) 

হায়! 

হেন জন নাঁই ভবে 
মিঠে দুটে। কথ। কবে, 

নধ্যভারত ! 
৯ শিাপিপ্পপপপোশ ০০১৯৯ সপ শি পিপি 

( অষ্টম খণ্ড, চতুর্থ সৎখ্যা। | 

কেন আমাদের হেন নিঠুর সংসার, 
পাড়া প্রতিঘাসী হায়, 
দেখিলে সরিয়! ঘায়, 

আমি তো করিনি কু কোন ক্ষতি কার? 
(৭ 

ধীর দুযারে গেলে, 
খেপাঁয় তাদের ছেলে, 

ছেড়া বাস দেখি দেছে, কুখু কখু চুল, 
ক্ষীর সর যাহা পায় - 

দেখায়ে দেখায়ে খায়, 
আমাব বাছার] যবে ক্ষুধায় আকুল! 

(৮) 
হেরি সে ক্ষুখিত মুখ, 
শত বাজে ভাঙ্গেবুক! 

জগতে কি ছেলে বুড়ো মায়াহ'ন হায়, 
কা'র হায় পৌষ মাস 
ক।'র হায় সর্বশাশ, 

তাঁহারা আমোদ তরে ওদের কাদায়! 

(৯) 
অম।ব তে। কত সয় 
এ পরাণ লোহ। ময়। 

পারিনে ওদের বাথ! দেখিবারে আর, 
কেন তুমি নারায়ণ, 
দিলে মে!বে হেন ধম, 

এ রাক্ষস-পুরে কেন বাছার। আমার? 

(১০) 
শত উপবাস করি, 
কি ব| অনাহারে মরি, 

মংসাঁর করে না কভু মুখের জিজ্ঞাসা, 
তবু এই তুচ্ছ প্রাণ 
কতই মায়ার টান !-- 

আমি মলে বাছাদের কি হবেরে দশা ! 

না গে! না সকলি স'ব 
এই সয়ে বেঁচে র'ব; 

শুকাব এ অশ্রু জল ওদেরি হাসিতে ; 
তোমার চরণে হরি, 
এই নিবেদন করি, 

শিতি যেন পাই কিছু চাদ মুখে দিতে । 
শ্ীপ্রিয়-প্রসঙ্গ রচয়িতী । 



চৈতন্যচরিত ও চৈতন্য ধর্ম । [৩৭শ] 
' সার্বভৌমোদ্ধার | 

নিত্যানন্বাদি সিংহদবারে উপস্থিত হইবার ! ?গাপীনাথের পরিচয় করিয়! দিলেন। সার্ক- 
পূর্বেই শ্রীচৈতন্য অচৈতন্যাবস্থায় সার্ক- | ভৌম-ভবনে মহাপ্রভুকে অজ্ঞানাবস্থায় শয়ান 

ভৌমভবনে নীত হইয়াছিলেন। তাহারা | দেখিয়া সকলে ছুঃখিত হইলেন। সার্ক 
আপিয়া লোকমুখে প্র বৃত্তান্তের কথক কথক | ভৌম আগন্তকদিগের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা 
আভাস যাহা শুনিতে পাইলেন, তাহাতে আর | করিয়! 'স্বীয়পুত্র চন্দনেশ্বরাক সঙ্গে দিয়া 
বুঝিতে বাকী থাঁকিলন] যে, মাপ্রভূকে লক্ষ্য ; জন্নাথ দর্শনে পাঠাইলেন। দর্শনাত্তর সকলে 
করিয়াই লোকে এসব কথা বলিতেছিল । তাঁ- ূ প্রত্যাবর্তন করিলে মুকুন্দ মহাপ্রভুর বর্ণ শূলে 
হাঁরা সার্ব্তৌমের বাড়ীর উদ্দেশে যাইবার ৃ নুস্বরে হরিসংকীর্তন করিতে আরম্ভ করি- 

উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় মুকুন্দদত্ত ৰ লেন, তিন প্রহরকাল পরে গৌর সিংহ হরি 

সেই পথে গোগীনাথ আচার্ধযাকে আসিতে | নাম শ্রবণে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেনখ তখন 

দেখিতে পাইলেন। গোপীনাথ নবদ্বীপের | বেলাবসান হইয়াছে। সকলে মহানন্দে 
বিশারদের জামাতা! ও সার্বভৌমেব ভগিনী- | সমূদ্র-্নান করিয়া আসিলে সার্বভৌম মহা" 
পতি। ইনি মহাপ্রভুর এক জন ভক্ত ও ৰ প্রসাদ আনাইয়া সকলকে পরিতোষ রূপে 
তত্বজ্ঞ, মুকুন্দের সহিত পরিচয় ছিল। 1ভাজন করাইলেন। খাইতে খাইতে গৌর- 
মুকুন্দকে দেখিতে পাইয়া তিনি মাশ্চর্্যান্থিত ৃ চ-।আনন্দোল্লাসে বলিতে লাগিলেন, “আমাকে 

হইয়! জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন “বা! তুমি ( অনেক করিয়া লাফরা তরকারী দাও, আর 
এখানে কবে এলে? প্রভূ কোথায়”? মুকুন্দ | সকলকে তুমি যথেষ্ট পিঠাপাঁনা ও ছানা- 
উত্তর করিলেন,“প্রভূ সন্ন্যাস করিয়া আমাদের র বড়াদি দাও” সার্বভৌম সেকথা! না শুনিয়া 
লইয়া নীলাচলে আসিয়াছেন এবং আমাদের ; তাহাকে সকল প্রকার প্রসাদ অতি যত্বের 
পাঁছে ফেলিয়া একাকী জগন্নাথ দর্শনে : সহিত ভোজন করাইলেন। ভোজনের সময় 
আসিয়াছিলেন। লোক মুখে শুনিয়া বুঝিতে | অনেক কথা বার্তী চলিতে লাগিল। গৌর 

পারিতেছি, তিনি জগন্নাথ দর্শনে মৃচ্ছিত | নিতাইকে বলিলেন, “তোমাদের ছাড়িয়া 
হইয়! পড়িলে সার্বভৌম তাহাকে নিজালয়ে | আসিয়া আমি জগন্নাথ দর্শন করিলাম ) 
লইয়! গিয়াছেন। এখন অনা কথা কহিবার | জগন্নাথ দেখিয়া আমার মনে ইচ্ছা হইল, 

অবসর নাই, শীঘ্র ভূমি আমাদের ভ্টরাচার্যোর | ধরিয়৷ আনিয়া তাহাকে হৃদ মধ্যে রাখি, এই 

বাড়ী দেখাইয়'দাঁও ।” গোঁপীনাথ তাহাদিগকে | ভাবিয়া ধরিত্তে গিয়াছিলাম, তাহার পর কি 
লইয়া সার্বভৌমের বাড়ীতে গেলেন, যাইতে হইয়াছে, জানিনা” নিতাঃ"দ্দ বলিলেন, 
যাইতে পথে মুকুন্দ নিত্যানন্দাদির সহিত | “ সৌভাগ্য ক্রমে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য 

, 



২২৬; নব্যভারত। (অষ্টম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা । 

সেখানে ছিলেন, তোমাকে সু ৷ জগন্নাথ দর্শন; কিন্তু জগন্নাথ তো আর 
তুলিয়া এখানে আনিয়াছিলেন। উ আমার সঙ্গে কথা কহিবেন না। আমার 
তোমার জীবন রক্ষা হইয়াছে ”” সার্বভৌম ; আসিবার মূল উদ্দেশ্য, আপনি এখানে 
বলিলেন, আর আপনি একাকী দর্শনে যাঁই- [আছেন বলিয়া। আপনাতে ভগবানের 
বেন না; গোপীনাথ, তুমি ইহাকে সঙ্গে লইয়া: শক্তি পূর্ণরূপে অবস্থিত। আমি আপনার 

প্রত্যহ দর্শন করাইয়া আনিও। । সংসর্গে থাকিয়া উপকৃত হইব বলিয়া এখানে 

শ্রীচৈতন্য বলিলেন,”আজ হইতে প্রতিজ্ঞা ; আসিয়াছি। কিরূপ আচরণ করিলে আমার 

করিতেছি, জগন্নাথ দর্শনে আমি মন্দিরের | সন্ন্যাস ধর্ম বজায় থাকিবে, আর সংসার মায়ায় 
অভ্যন্তরে 'যাইবনা; বাহিরে গরুড় স্তস্তের ৰ না পড়িতে হয়, কি খাইব কি অধ্যয়ন 

পাশে দাড়াইরা দেখিব।” আচমনান্তে | করিব? এই সব বিষয় আমাকে শিক্ষা দিতে 
গৌরকে বিশ্রীমস্থানে উপবিষ্ট করাইলে সার্ধ্- : হইবে। 

ভৌম গোপীনাথেব সহিত নিকটে যাইয়া; সাব্বভৌম গৌরের মধুর সম্তাঁষণে মুগ্ধ 
আলাপ করিতে লাঁগিলেন। “ গৌসাইর | হইয়া অধিক আত্মীয়তা করিয়া বলিতে 
পূ্বাশ্রম কোথায় ?” সার্বভৌম জিজ্ঞাস! | লাগিলেন “তুমি আমার বয়ঃ কনিষ্ঠ, তোমাকে 

করিলেন। গোঁপীনাথ বলিলেন “ নবদ্ধীপের | তুমি সম্বোধন করিতে পারি। কিন্তু তথাচ তুমি 
জগন্নাথ মিশ্রের ইনি কনিষ্ট পুক্র, ও নীলাম্বর | সর্ধত্যাগী সন্ন্যাসী, গৃহীদিগের বন্দনীয়, ভয় হয় 

চক্তবর্তীর দৌহিত্র, নাম বিশ্বস্তর ।” ভট্টাচার্য | এরূপ করিলে দাসকে অপরাধী হইতে হয়।” 

গৌরকে বলিলেন “নীলাম্বর আমার পিতা গৌর বলিলেন, তাতো পারিবেনই। তাহা 

বিশারদের সহাধ্যায়ী। জগন্নাথও তাঁহার | নী করিলে মনে করিব আপনি আমাঁকে ভাল 

মান্য ছিলেন; যেসম্বন্ধে আপনি আমার. রাসিতেছেন না। 

গৌরবের পাত্র, বিশেষতঃ যখন আপনি সন্্ট। |. সার্বভৌম তোমার সকলই মিষ্ট 
লইয়াছেন, তখন বিশেষ পু তোমাতে আজ যে ভক্তিব 
সন্দেহ নাই।” শ্রীটতন্য বিষ স্মরণ; উদয় দেখিলাম, নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, 
করিয়া বলিলেন, আপনি আমাকে এপ ৰ তোমাতে ভগবানের বিশেষ কুপা অবতীর্ণ 

বলিবেন না, আপনি জগহ গুক, বেদান্তা ; হইগাছে। অচিরে যে তোমার মনোবাঞ্চ। 

ধ্যাপক, মহা পৃ্নীষ বাক্তি। আমি বালক পূর্ণ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত 
সন্্য।সী, সদসং জ্ঞান হীন, আমি আপনার ূ তুমি পবম স্থবুদ্ধি হইয়া! একটী অন্যায় কর্ম 
শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনার নিকট আমার | করিয়াছ বলিয়। মনে হয়। 
কত শিখিবার আছে; আজ হইতে আমি চৈতন্য । কি বিষয়, নিঃসঙ্কোচ চিত্তে 
আপনকে গুরুস্থানে বরণ করিলাম, আমাকে ূ বলুন। 

শিষ্যজ্ঞানে উপদেশ দিবেন। সার্বভৌম ।- ন্ন্যাসগ্রহণ করিলে কেন? 
সার্ভৌম জিজ্ঞাসা! করিলেন, আপনার বিবেচনা করিয়া দেখ, মাথ! মুড়াইয়া স্ত্রী পুত্র 

এখানে আসিবার উদ্দেশ্য কি? ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইলে কি লাভ; লাভের 

গৌর উত্তর কবিচন, বাহিরের উদ্দেগ্ ৷ মগ্যে আর কিছু হউক আর না হউক, প্রথমেই 



৯ 

পন 

ভান্্র, ১২৯৭1) চৈতন্যচরিত ও চৈতন্য ধর্ম । (৩৭শ) 

অহস্কারট বিলঙ্ষণ হইয়া থাকে! সঙ্গাসসী 

কাহারও নিকট মাথ। হেট করেনা, অথচ 

মহাসম্ম'নিত ভক্তগনেরও প্রণাম লইতে ভয় 

করেনা । যদি বল মাঁধবেন্দ্রীদির ন্যায় মহা 

মহা ভক্তগণও তো সন্যাসী হইয়াছেন, 

তাহারা তো। কই অহস্কৃত হন নাই। তাহার 
উত্তর এই যে, তাহারা জীবনের 'শেষ ভাঁগে 

গ্রাম্যরস ভোগ করিয়া ও ওঁদ্ধত্যকে বিনাশ 

করিয়া! সন্নাসাশ্রমে আসিয়াছিলেন । তোমার । 

নবীন যৌবন, এ বয়সে তো সন্স্যাসী হওয়া | 

উচিত নয়। 

শ্রীচৈতন্য বিনীত 

“মহাশয় ! আমাকে সন্্যাী বলিয়ী মনে বৰি- 

বেন না, বাস্তবিক আমি সেরূপ কোঁন 

অভিপ্রায় লইয়া সন্যাসী হই নাই। কৃষ্ণের 

বিরহে অস্থির হইয়া শিখা সুত্র ফেলিয়া দিয়া 

ঘরের বাহির হইয়াছি। 

জনাই আমার শিখ। স্থাত্র তাঁগ। এখন 

আপনার নিকটে আমার এই প্রার্থনা যে, 

যাহাতে আমার সন্াস ধর্ম বজায় থাকে, 

সেরূপ উপদেশ দিবেন । 

শুনিবে। সন্াপীর বেদান্ত শ্রবণ করা 

কর্তব্য। আর আমার বাড়ীতে তোমাদের 

থাকিবাঁর বড় সুবিধা হইবে না । আমার মাত- 

স্বসার বাড়ী খুব নির্জন স্থান, সেই খানে ? 

ই বলিয়া, তোমাদের বাসা করিয়া দিব ।” 

ভষ্টাচার্যয গোপীনাথকে গৌবের বাসস্থান । 

নির্দিষ্ট ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির আয়োজন | 

করিয়। দিতে অনুমতি করিলেন । সার্ব- 

ভৌম মহাজ্ঞানী পণ্ডিত, কিন্তু ভক্তি রাঁজোর । 
কিছুই জানিত্তেন না। তাই তিনি গৌরের ূ 

প্রকৃত মহস্থ বুঝিতে না পারিয়া বাৎসল্য ভাবে 

ভাঁবে বলিলেন, 

৮ ৮ ্ পেশীপীটপ ৮ শক পাপা শীশিশ্ীপাসীাল 

অহঙ্কার বিনাঁশের : 

তাঁহার আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য এত 

উপদেশ দিলেন। গোপীনাথ নিগুঢ়তত্ব 

জানিতেন। তিনি কিছু নাঁবলিয়া মনে 

মনে হাসিতে লাগিলেন এবং ভট্টাচার্যের 

মাসীর বাড়ীতে গৌরের বাসম্থানাদি নির্দিষ্ট 

ক্রিয়! দিয়া কালের গতি অপেক্ষা করিতে 

র লাগিলেন । এ 

| রজনী -প্রভাত হইযাছে। শ্রীকৃষ্ণ চেতনা 

গোগীনাঁথ আচার্যোর সহিত জগন্নাথের শযো- 

থান দর্শন করিয়া সার্বভৌম ভট্টাচার্যোর 

ভননে আসিয়া দেখিলেন, ভট্টাচার্যা বেদাস্ত 

পড়িয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহার ছাত্রবৃন্দ 

মগ্ডলাঁকারে বসিয়া মনোযোগের সহিত শুনি- 

ভেছে। শ্রীচৈতনাকে দেখিয়া সার্বভৌম 
। বলিলেন, হইয়াছে, তুমি আসিয়াছ; 
| মনত্যাসীর পক্ষে বেদান্ত শ্রবণ করা কর্তব্য, 
তমি সাবহিতে বেদাস্ত শবণ. কর, আর প্রতি 

ধন এই সময়ে পারায়ণ হইয়া থাকে, 
আমার অনুরোধ, তুমি প্রত্যন আঁমিবে ।” 
চৈতন্য অতি বিনীত ভাবে "উত্তর করি- 

“ আপনি আমাকে যেরূপ স্নেহ কবি- ঠ লেন 

“ভাল 

সার্কভৌম বলিলেন, “আমাদের বাড়ীতে । তেছেন, তাহাতে আপনি যাহা বলিবেন, 

প্রত্যহ বেদান্ত পাঠ হইর। থাকে, তুমি তাহা ! 
 মনাযোগ সহকারে বেদান্ত ব্যাখ্যা শুনিতে 

' লাগলেন । 

আমার পক্ষে তাহাই কর্তব্য । এই বলিয়া 

সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল; 

চৈহন্যদেব প্রভা নীরবে বেদাস্ত শুনিলেন, 

অগচ ভাল মন্দ কিছুই মন্তব্য প্রকাশ করি- 

লেন না । অষ্টম দিনে সার্বভৌম জিজ্ঞাস! 

করিলেন “সাত দিন পর্যান্ত বেদাস্ত শুনিলে, 

৷ কই কিছুই তো ভিদ্রাস! করিলে না, কিছু 

, বুঝিতে পারিতেছ কি «. জানিতে পারিলাম 

না 

গৌর উত্তর করিল, 

সনাধসীর কর্তব্য কম্ম 

ভপলাব আজ্ঞায় 

বাছায়; শুথিক্ধেছি, 



২২৮ নব্যভারত। (অফ্টম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা । 

আমার বেদান্ত অধায়ন নাই। স্তরাং : স্থষ্টি মিথ্যা বা কল্পিত জ্ঞান মূলক ) সৃষ্টি 
আপনার ব্যাখ্য। বুঝিতে পারিতেছি না। কল্পনা নহে, তবে তাহ। নশ্বর মাত্র। 

সার্বভৌম বলিলেন “যে বুঝিতে পারে । সার্বভৌম। তিনি ভিন্ন ষদি জগতে 

না, তাহার তো জিজ্ঞাসা করা উচিত? তুমি, আর কিছু নাই, তবে বল দেখি, স্থষ্টি জ্ঞান 
সাত দ্রিন পর্যান্ত শুনিলে, অথচ কোন প্রশ্নই ূ কল্পিত হয় কি না? 

করিলে না, কি জানি তোমার মনে কি গৌর।* কার কল্পনা, সকল কল্পনার 
আছে ।” । অতীত যিনি, তীহাকে কি মিথ্যা জ্ঞানের 

গৌর এবারে লৌকিক বিনয় ছাড়িয়া । আকর ভূমি বলিবেন? 

কহিলেন “ব্যাসস্থ্ত্রের অর্থ অতি পরিষার  সা। কখনই নয়। 
বুঝা যাইতেছে, কিন্তু আপনার ব্যাখ্যায়, গৌর। তাহা যদি না হইল, তবে একটু 
সে অর্থ প্রকাশ পায় না। ?স্থত্রের অর্থ : চিন্তা করিয়া দেখুন দেখি, এই করনা জ্ঞান 
সুম্পষ্ঠ করিয়া প্রকাশের জনা ভাষ্র প্রয়ো- । যাভাঁকে আশ্রয় করিয়া আছে, সে ব্রন্মের সহিত 
জন্; যদি সেই ভাষো সুত্রার্থকে আচ্ছন্ন: এক হইয়াঁও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হয় কি না? 

করিয়া ফেলে, তবে ভাষোর প্রয়োজন কি? : আমবা। তাহাকেই দভীব বলি। এবং এই 

আপনার ভাষো মুখ্যার্ঘ ছাড়িয়া দিয়া গৌণার্থ । জীব সষষ্টি রাজো ব্রন্ষের জ্ঞান লাভ করিতে 
কল্পনা করিতেছে ।” ৰ সম । 

সার্বভৌম অতীব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা | সার্বাভৌম বিচক্ষণ পণ্তিত। গৌরের 
করিলেন “কি প্রকারে?” গৌর বলিতে লাগি: এই জুযুক্তি পূর্ণ কথায় জীবতত্ব যে ঈশ্বর 
লেন “বেদীন্তের উদ্দেশ্য ব্রহ্ম নিরূপণ করা। শত্বের সি অভিন্ন হইয়া +ভিন্নাত্মক, তাহা 
সেই ব্রহ্ম অতি বৃহৎ বস্; তীহার প্রকৃত বুঝিতে পারিয়া বলিলেন “ আচ্ছা তাহাই 
স্বরূপ কি, তাহা জীবের জ্ঞানাতীত। তবে নাহয় হইল কিন্তু তাভাতে ও;তো। প্রশ্নের 

স্থট্টিরাজ্যে তিনি যত টুকু আপনাকে প্রকাশ মীমাহসা হইল না। তুমি যাভাকে তষ্টি 

করিয়া রাখিয়াছেন, আমরা তাহার কৃপায় লীলা বলিতেছ্ছ, কে বলিল, তাহা সতা” ? 

তাহারই£অত্যল্প মাত্র বুঝিতে পরি। কিন্থু যে গৌর। আত্মজ্ঞানই তাহার সাক্ষী। 
অনন্ত শক্তি, *শুদ্ধ যুক্ত অনাবৃত অবস্থায়! নানা বৈচিত্র পূর্ণ এই ব্রহ্মলীলা আত্মতত্বেই 
সষ্টাতীত হইয়া আছে, তাহারই নাম নির্কি : নিভিভ। ব্রহ্ম আপনিই লীলা রূপে বাহিরে, 
শেষ বা নিরাকার ব্রহ্ধ, তীভার আমরা কি আম্মারূপে অন্তরে এবং ব্রহ্গরূপে সকলের 
বুঝি ?” সার্বভৌম বাধাদিয়া বলিলেন, “স্থষ্টি | মূলে। একের মধ্যে কি সুন্দর বৈচিত্র্যময় 
তো মিথ্যা, অবিদ্যা বা মায়া বিজুম্তিত ) (০০ন মধ্যে কি অনির্বচনীয় 

মায়া ছুটিয়া গেলে জীব ও ব্রহ্ম একই । তিনি ৃ সাঁমঞ্জসীভূত একত্ব। বলুন দেখি, ইহাতে কার 
ভিন্ন কি জগতে আর কিছু আছে ?” (না প্রাণমন গলিয়া যায়। এহেন এশ্বর্যযময়, 

গৌর। তিনি ভিন্ন আর কিছু নাই ৃ পরিপূর্ণ ভগবানকে আপনি কোন্ সাহসে 

সতা, কিন্তু তীহারই ইচ্ছায় এই স্থাষ্টি লীলা; ৃ শুঙ্ক নিরাকার নির্ব্বিশেষ তত্ব বলিতে চাঁন্। 

এই হ্বদয়-নিহিত আত্মক্ঞান। কে বলিল, : সার্বভৌম গৌরের বাখ্াতে মুগ্ধ হই- 

০ স্াশিপিপাসপশাশীটাসপপপা ১ 



ভা, ১২৯৭।) চৈতন্যচরিত ও চৈতন্য ধর্ম । (৩৭শ) 

লেন, কি বলিবেন স্থির করিতে না পারিয়া 

বলিয়া ফেলিলেন, “তবে শ্রীমৎ শঙ্করাঁচার্য্য 

নির্ধ্বিশেষ বাদ কেন শিক্ষা দিলেন ?” 
গৌর। কেন শিক্ষা দিলেন, জানি না, 

শুনিয়াছি, তিনি নাকি বৌদ্ধদিগকে পরাজয় 
করিবার জন্য আদিষ্ট হইষ! মাম্সা-বাদ প্রচার 

করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহার নিজের মণ্ত 

অন্যরূপ ছিল। এই বলিয়া শ্রীচৈতন/ 

শঙ্করাচার্য্যের রচিত নিষ্োদ্ধুত বচনটা ব্যাখ্যা 
করিলেন । 

“যদাপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীয় 

তম 
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ কচন সমুদ্রোর্ন তরঙ্গে ।” 

“হে নাথ! ভেদজ্ঞান অবগত হইলে 

যদিও স্যষ্টিতে ও তোমাতে প্রভেদ থাকেনা, 

তথাচ আমি তোমারই রচিত, তুমি কখনও 
আমার রচিত নও। সমুদ্রেরই তরজ হইম' 

থাকে, তরঙ্গের কখন সমুদ্র হয় না 1”, 

সার্বভৌম বলিলেন, তাহাই যেন হইল । 

কিন্ত শ্রুতিতেও নির্রিশেব তত্বের উল্লেখ 

রহিয়াছে । 

গৌর উত্তর করিলেন, যেমন নির্কিশেষ 

তত্বের উল্লেখ আছে, তেমনি সবিশেষ তত্বের 

কথাও 'সাছে। কোন নির্দিষ্ট সান ধরিয়া 

বুঝিতে গেলে, শাস্ত্রের যথার্থ তত্ব অবগত 
হইতে পার যায় না । সমগ্র শাস্ত্রের তাৎপর্য 

ও অভিপ্রায় বুঝাই বুদ্ধিমানের কর্তবা। 
শ্রুতি যেমন বলিয়াছেন, ব্রহ্ম নিরাকার, 

নিগুণ, হস্ত পদাদি শূন্য, তাহার ইন্দ্রিয় নাই, 
নাম রূপ উপাধি বিহীন, নীল লোহিতাদি 

বর্ণ বিহীন, শুদ্ধ সত্ব চৈতন্া ময়, তেমনি 

অনেক স্থানে বলিয়াছেন, তিনি তেজোঁময়, 

অমুতময়, রসম্বরূপ, পরমন্তন্দর, সহতআ্র সহ 

তাহার মস্তক, সহম্র সহস্র তাহার হস্ত পদ? 

তিনি সর্বত্রগামী, সকলই গ্রহণ, দর্শন 
ও শ্রবণ করেন। সচ্চিদানন্দরূপ, ন্যাষ 

| বান্ বিধাতা, পরম পুরুষ, পরমাত্মা, ইহার 
| প্রকৃত তত্ব এই বুঝিতে হইবে যে, স্ষ্ট্যতীতে 
। তিনি নিগুণ নির্বিশেষ, আর স্থষ্টি সম্বন্ধে 
সবিশেষ সগুণ, পরম পুরুষ ভগবান্ । আমরা 

স্ষ্টি সম্বন্ধীয় জীন, স্তরাৎ স্থষ্টিতত্বে প্রকা- 

' শিত ত্রঙ্গ স্বরূপেই আমাদের বিশেষ 
' অধিকার । 

| সার্বভৌম গৌরের তত্বজ্ঞানের গভীরতা 
৷ অনুভব করিয়া, পুর্বে তাহাকে বালক 

সন্যাসী জ্ঞানে যেরূপ উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া 

ছিলেন, সেভাব_ আর রাখিতে পারিলেন না॥ 

তাহার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির উদয়, হইল । 

উ্টাচার্্য কিংকর্তব্যবিমুট়ের ন্যায় বলিয়। 
উঠিলেন, “তবে কি স্ৃষ্টিকার্ষোর সহিত ব্রন্দের 

৷ ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, তাহার স্ষ্ট প্রক্কতিই 

সব করিতেছে, তবে আর তাহার বিধাতৃত্ব 

মানিবার প্রয়োজন কি ?” 

গ্রীচৈতন্য বলিলেন, বিধাতৃত্ব না মানিলে 

চলিবে কেন? সৃষ্টি লীলার মূলেই তো 

বিধাতত্ব, “যাহা হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হয়, 

উৎপন্ন হইয়া ধাহাঁদাঁরা সুরক্ষিত হয় এবং 

অবশেষে যাহাঁতে লয় হইয়া যায়,” এই যে 

ব্রহ্ম লক্ষণ বেদে নিরূপিত হইয়াছে, ইহাঁতেই 
তো তাহার বিধাতৃ শক্তির পরিচয় পাঁওয়। 

যাইতেছে । ত্রঙ্গাণ্ডের হ্জন পালন লঙ়্ 
৷ যিনি করিতেছেন, তীহাকে বিধাতা বলিবেন 

নাকেন? 

সার্বভোম এর'প তর্ক যুক্তি পূর্বে আর 

কখন শুনেন নাই । ভিনি আজন্ম মায়াবাদী, 

ভাষা পড়িয়া মায়াব'দ ধ. অদ্বৈতবাদকেই 
ব্রহ্ষতত্ব নিদ্ধারণে চরম সিচ্চ ৭ স্থন করিয়া 

 বাখিয়াছিলেন, অন্যদিকে তাহাৰ চিন্তা 

ূ 
1 

| 

| 
1 

| 
। 



২৩৯ নব্যভারত। (অষ্টম খণ্ড পঞ্চম সংখ্যা । 

আত কখন আকৃষ্টই হয় নাই। এক্ষণে | কিরূপে লীলা করিতেছে, তাহা কেমন ক- 

গৌরের্ঁ নিকট এই কথা শুনিয়া, তাহার অন্তরে রিয়া বুঝিব ? 
আর এক চিদ্রাজা খুলিয়া গেল ও নানা তত্ব] চৈতন্য। পুর্কেই তো বলিয়াছি, অনস্তের 
জিজ্ঞাসা উপস্থিত ভইল। তিনি জিজ্ঞাসা | অনন্তশক্তি জীবের বোঁধাতীত, স্ষ্টি রাজ্য 

করিলেন “আচ্ছা তীহাঁকে না ভয় বিধাতা | তাহার যত শক্তি প্রকাশ হইয়াছে, তাহাও 
বলিয়াই মানিলাম, কিন্তু তাভার শক্তি অনন্ত, ূ কেহ সম্পূর্ণ হদয়ঙ্গম করিতে পারে না। 

কোথায় কোন্ ভাধে কি প্রকারে তাহার রে তবে আত্মতত্বে তাহার প্রকাশ; যাহার যেমন 

কার্য করিতেছে, আমর! তাহার কি জানি? জ্ঞান ও অধিকার, শাস্ত্র ও গুরু উপদেশে ষে 

দয়া, করুণা, শান্তি, পবিত্রতা, কামক্রোধাদি, ; যতদূর আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে, সে তত 

জ্ঞান, প্রেম, পুণা, ইচ্ছা, ভৌতিক, জৈবিক, ।টুকুই জনিতে পারে। সচ্চিদীনন্দ ব্রন্মের অনস্ত 

আধাত্মিক ও আরও কত অজ্ঞেয় শক্ত্যাদি : অচিন্ত্য শক্তির মধ্যে তিনটা প্রধানা চিচ্ছক্কির 

সকলই তো' তাহার শক্তি, ইহাঁদিগের আবার | বিষয় আমরা জিতে পাঁরি। তিনি যে 

অনন্ত বৈচিত্র্য, অনন্ত বিভেদ, অনন্ত সমাবেশ, , | সত্বস্থ অর্থাৎ সর্বত্র সমানাবস্থায় নিতা কাল 

এ"সব ভাবিতে গেলে আত্মহারা"হইতে হয়, | আছেন, এই শক্তির নাম সন্ধিনী, ইাতেই 
কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারা বায়না । | দিকদেশকাঁল সমস্ত স্থষ্টি প্রকাশিত। তিনি 
সে অবস্থায় শক্তিমানের পার্থক্য কিরূপে । কিছু অচৈতনা জড় বস্ত নহেন, চিরজীবস্ত 
বুঝিব; শক্তি হইতে কি তিনি ভিন্ন? | জাগ্রত পুরুষ, এই শক্তিকে সম্িত শক্তি বলা 

গৌর বলিলেন, শক্তিতত্বে তীহাঁর প্রকাশ, | যাইতে পারে । আর ব্রদ্দের যে শক্তিতে 
কিন্তু শক্তি ও তিনি এক নহেন। শক্তি ; প্রেম, আনন্দ মীশ্রিত, তাহার নাম হলাদিনী 

হইতে তাহাকে অভিন্নাত্মক মানিতে গেলে ৃ শক্তি । এই তিন শক্তিকেই অন্তরঙ্গ! চিচ্ছক্তি 

আবার নির্্িশেষ তত্বেই আসাগেল, প্রশ্নের | বলা ঘায়। উহ বঙ্গ স্বরূপে চির প্রকাশিত । 

মীমাস। কিছুই হইলনা। প্রথমে আপনি : আর জীব শক্তি তটস্থা, উহা কেবল স্াষ্টি 
যে নির্ব্বিশেব তত্ব ব্যাখা করিতেছিলেন, সে ূ কালেই ব্রহ্গ স্বরূপে প্রকাশিতা ভইয়া থাকে, 

ন1 হয় সত্ব। নির্র্িশেষ, আর এ শক্তি নির্বি- স্টান্তে নিদ্রিতাবস্থার থাকে । অনশেষে 

শেষ । ফস একই ব্ূপ, উপাঁপনা ভত্ব কি কন্মের ূ মায়া শক্তি বভিরঙ্গ, তাহা ব্রহ্ম হইতে প্রকাশ 

দায়িত্ব, ইহার কোনটাই সাব্যস্ত হয় ন।। | ভইধা ব্রহ্ম বূপকে স্পর্শ অথাৎ ত্রহ্ধ স্বরূপেন্র 

কিন্তু তাহাকে বদ সকল শক্তির কেন্দ্র স্থান; উপর আধিপত্য বিস্তার না করির। দূরে 

বলিতে পাঁর। যায়, তবে মীমাংসার বিষয় সুখ- ; থাকে । স্ষ্টি লীলার উপরই ইহার প্রভাব । 

সাধ্য হয়। স্ুর্যোর একটা একটা কিরণকে ! ইহার অর্থ এই ঘে, সচ্চিদানন্দ পুরুষের 

যেমন সূর্য্য বলা বায় না, তাহা স্যার অতন্ন সৎ, চি, আনন্দ শক্তি তাহার ইচ্ছায় 

প্রকাশ মাত্র; তেমনি বর্ধেব এক একটী, . অতি অপূর্ণ রূপে স্থতে প্রকাশিত হই- 

শক্তিকে ব্র্ধ বল। অযৌক্তিক, সে সব শক্তিতে । মাছে; এই অপূর্ণ শক্তি হইতে অপূর্ণ 

ত্রহ্মাৰ গ্রকাশ মাত্র । | জ্ঞাঁণ, আবার অপূর্ণ জ্ঞানেই ভ্রান্তি বুদ্ধি। 
পি | জি 

সার্বভৌম । হাতীছে হবে কোন শক্তি । ইহাবই লাম মায়া। সুতরাং মায়ার প্রভার 

শেপ পাপা শা 



ভাদ্র, ১২৯৭।) চৈতন্যচরিত ও ট চৈতন্য ধর্ম | (৬৭শ) ২৩১ 

্রন্ষের স্বরূপে থাকিতেই পারে ন|। মা | হইবেন শ্রীচৈতন্য অবশেষে ভ্টীচার্ধ্যকে 
বাদ ভাষ্যে মায়াকে অবস্ত বলা হইয়াছে; বুঝাইয়। দিলেন যেভগবানের সহিত আমাদের 
প্রকৃত পক্ষে ইহ! অবস্ত নয়, অসম্পূর্ণ জ্ঞান চিরসন্বন্ধ, ভক্তি সেই সন্বস্ক জ্ঞান বুঝাইয়। 

মূলক মাত্র। এমন যে প্রশ্বর্যযময় ভগবত্তত্ব, ৷ দেয়, আর প্রেমই প্রয়োজন, অর্থাৎ মানব- 

ইঙ্শকে আপনি কোন্ সাহসে নিঃশক্তি নির্বি-| জীবনের উদ্দেশ্য । ধর্মের যদি কিছু উদ্দেশ্য 
শেষ তত্ব বলিতে চাহেন? যে প্রভুর এরশ্ব | থাক, তবে তাহা প্রেম ।, বেদ বাঁক এই 
ধ্যের অন্ত নাই, প্রেমের অন্ত নাই, জ্ঞানের ৷ দিদধান্তেই উপনীত: হওয়া ষায়। সার্বভৌম 
অন্ত নাই, ধার চিচ্ছক্তিবিলাস ভক্ত হৃদয়ে ভট্টাচাধ্য অবাক হইয়া শুনিতেছিলেন দেখিয়া 

কত সুখ-তরঙ্গ তুলিয়া দেয়, যিনি মায়া গৌর বলিলেন * ভষ্টাচার্ধা, বিস্মিত হইও 

কল্পনার অনভীত, আপনি কোন্ প্রাণে তাঁ-। না) ভগবানে ভক্তিই পরম পুরুষার্থয আত্মা- 
হাকে মীয়ামুগ্ধ জীবের সহিত অতেদ বলিতে র রাম মুণিগণও ভগবানে ভক্তি করিয়া থাকেন। 

সাহস কবেন ॥ ৷ এই বলিয়া তিনি ভাগবতের পশ্চাল্লিখিত 
সার্ধভৌম । তবে তাহার রূপ কি? ৃ শ্লেক আবৃত্তি করিলেন । ৬ 

চৈতন্য। তীহার শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দ-। ৷ “আত্মারামাশ্চ মুনয়ো। নিগ্রস্থা অপুারুক্রমে, 
ময়, লীলাবিলাসী। পূর্ণানন্দ বিগ্রহ কল্পনার | কৃর্বস্ত্যহহৈতুকীংভক্তিমিখংভূত গুণোহরিঃ,” 

বিষয় নপগ) প্রত্তাক্ষ-সাধ্য। শ্রীবিগ্রহ যে; ভগবানের এভাদুশ গুণ ষে, যাহারা 
না মানে, সেই ত পাষস্তী। বুদ্ধ বেদ মানে । আত্মারাম প্লষি ও মৌনব্রতাঁবলম্বী ) ফাহাদের 

নাই বলিয়! তাহাকে নাস্তিক বলিয়া থাকেন, । সমস্ত হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, তাহার1ও 
আর শ্রীবিগ্রহ না মানিলে যে ভাষণতর : তাহাকে অহেতৃকী ভক্তি করিয়! থাকেন। 
নান্তিকতায় লইয়া যায়, তাহা দেখিতেছেন : সার্বভৌম ভট্টাচার্য এই শ্লোক শুনিয়া 
না কেন? এক আপন্তি করিতে পারেন ! বসলেন “ এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে আমার 

যে, বিকার না হইলে স্থষ্টি হয় না; ঈশ্বর : বড় বাঞ্ছা, কৃপা করিয়া আপনি এই শ্লোকটী 

কি তবে বিকারী ভইয়া স্থষ্টি করিয়াছেন? ব্যাথা করুন্।” 
এ আপত্তি অতি অকম্ণা। অচিন্ত্য অভা- শ্রীচেতনা উত্তৰ করিলেন, অপনি মহা- 

বনীয় শক্তি বাহার, তিনি কি সৃষ্টি করিয়াও । পগুত, আপনি আগে ব্যাখা! করুন্ শুনি, 

অবিকারী থাকিতে পারেন না? মণির কথা । পরে আমি যা জানি, বলিব । 

কি শুনেন নাই, স্বর্ণ প্রসব করির1৪ যেমন সার্বভৌম তখন আপনরি পাণ্ডিত্য বলে 

মণি তেমনি অবস্থায় যদি থাকিতে পারে, শ্লোকের নয় প্রকার অর্থ করিলে চৈতন্য 

তবে বিচিত্র কর্্মা ভগবান কি সৃষ্টি সত্বেও : প্রন, “আপনার এ ব্যাখা বাতীত শ্লোকের 
মায়াতীত থাকিতে পারেন না। ভ্রান্তি ভান; আরও অভিপ্রার আছে"বলিয়। শ্লোকের একা- 

,সুলক বিবর্তবাদ মত কোন মতেই টিকিতে | দশ পদের সহিত আত্মারাম শব্দ মিলাইয় 
পারে না। অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন এবং আরও 

সার্ঘভৌম অনেক বিচার বিতওড আশ্চর্যের বিষয় যে সার্বভৌমেন বাখার 

করিষাঁও গৌবর শক্ষ যুক্কিৰ নিকট পবান্ত | একটাও ছুষ্টলেন না। গৌরের বাধার 



২৩২ | নব্যভারত। (অফ্টম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা । 

মুখ্যা তাঁৎপর্য্য এই যে, ভগবানের শক্তি । লেন। ভট্টাচার্ধ্য মহাপ্রভুর আগমন বার্তা 

ও গুণের অচিন্ত্য প্রভাবে শুকসনকাদি ; পাইয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া রাহিরে আসিয়! 

সিদ্ধলীধকগণও যুগ্ধ হইয়ী যান; অন্যের : তাহার বন্দন। করিয়। বসাইলে গৌরমন্তর সার্ক- 
কিকথা। তখন ভষ্রীচাধ্য পরম বিস্মিত ; ভৌমের হীতে মহাপ্রসাদান্ন দিলেন; ভট্টা- 
হইয়া পূর্ব্ে চৈতন্য প্রভুকে বালক বলিয়! | চার্যের তখন স্নান, সন্ধ্যা, দত্ত ধাবনাদি 

যে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার_জন্য মন্্ম | প্রাত:ক্ত্য না হইলেও ততক্ষণাঁৎ সেই প্রসা- 

বেদন। পাইলেন এবং আপনার মুর্খ তাকে | নান্ন ভক্ষণ করিয়া! বলিলেন “শুই হউক, 
ধিক্কার দিয়া তাঁহাকে ঈশ্বর বোধে স্তবস্ততি আর পর্যযাসিতই হউক, অথবা বছুদুর দেশ 
করিয়া শরণাপন্ন হইলেন । কথিত আছে যে, ; হইতে আনীতই হউক; মহাপ্রসাদ পাইলেই 

শীর্ণ চৈতন্য দেব তখন ভট্টাচার্যের প্রতি | ভোজন করিবে, কালাকাল বিবেচনা করিবে 

কৃপা করিয়া প্রথমে চতুভূজি নারায়ণ রূপ ও | না।” এই কথা শুনিয়া গৌরের আনন্দের 

পরে দ্বিভুজ মুরলীধর রূপ দেখাইয়া কৃতার্থ ; সীমা থাকিল না। তিনি ভ্টাচা্যকে গাঢ় 
করিয়াছিলেন । যাহা হউক, সার্ধভৌমের | আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়! 

তখন দিব্য জ্ঞান লাভ হইল এবং নাম, প্রেম | আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। স্বেদ, 

তক্তিতন্ব প্রভৃতি সকল বুবিতে পারিয়া! এক ; কম্প, অশ্রতে উভয়েই ভাসিতে লাগিলেন । 
দণ্ডের মধ্যে এক শত শ্লোকে চৈতন্তস্তব রচনা | তখন প্রেমাবিষ্ট গৌরচন্ত্র বলিতে লাগি- 

করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন ও প্রেমে | লেন, “আজ আমি ত্রিভুবন জয় করিলাম; 
উন্মত্ত হইরা হাসিতে, কীদিতে, নাচিতে | আজ আমার নিকট বৈকুষ্ঠের দ্বার উদঘাটিত 
নাচিতে শ্রীচৈতন্তের পদ ধরিয়া বলিলেন, | হইল; আজ আমার সকল অভিলাষ পূর্ণ 

“প্রভো! ধন্য তোমার শক্তি; তর্ক শান্ত্র পড়িয়া | হইল। ভট্টাচার্য বেদ ধন্ম লঙ্ঘন করিয়া 
পড়িয়া আমার হৃদয় লৌহ পিণ্ডের স্তাঁয় | মহাপ্রসাদ খাইলে ; ইহার চেয়ে সৌভাগ্যের 

কঠিন ছিল; তাহাতেও যখন প্রেমভক্তি দিয়া | বিষয় কি আছে? আজ তুমি নিষপটে 
গলাইয়। দিলে; তখন জগৎ উদ্ধার কর! | শ্রীরুষ্ণ চরণ আশ্রয় করিলে; আজ তোমার 

তোমার পক্ষে অতি সামান্য ব্যাপার বলিতে | ভববন্ধন ছিন্ন হইল, মায় বিদূরিত হইল। 
হইবে। গোঁপীনাথ আচার্য্য পূর্ব্ব হইতেই | না ভবে কেন? ধাহারা! সর্বাস্তঃকরণে ভগ- 

ইহা! বুঝিতে পারিয়াছিলেন ; এক্ষণে সুযোগ : বচ্চরণীশ্রয় করেন, স্বয়ং ভগবাঁন্ কৃপা করিয়! 
পাইনা মহাপ্রভুকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ; তীহাদের মায়া হইতে উদ্ধার করিয়া থা- 
“সেই ভট্টাচার্যের তুমি কি অবস্থা করিলে ?” | কেন।” সেই হইতে ভট্টাচার্যের পাণ্ডিত্যা- 
গৌর বলিলেন “তুমি তক্ত; তোমার সঙ্গ । ভিমান দূরে গেল, শুদ্ধাভক্তির উদয় হইল। 
গুণে জগন্নাথ দেব ইহাকে বিশেষ কপা করি- | তিনি এখন হইতে ভক্তি শাস্ত্র বিনা অন্য 
লেন |” শাস্ত্রের আলোচন। ছাঁড়িয়! দিলেন। 

পরদিন অরুণোদয়কালে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সার্বভৌম শ্রীগৌরাঙ্গকে সাধনের উপায় 

জগন্নাথ দর্শন করিয়া ও পুজারী প্রদত্ত মালা ! জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি নাম সংকীর্ভনই পরম 
মহাঁপ্রসাদ লইয়া! সার্বভৌম ভবনে আসি-: সাধন উপদেশ দিয়া বলিলেন, “আপনাকে 

স্পপ্পাপাপাাপশাপাশাশপী স্পেস সপপীপপেশ 



ভাদ্র, ১২৯৭1) চৈতন্যচরিত ও চৈতন্য ধর্ম | (৩৭শ) 

ভূণ হইতেও নীচ বিবেচনা করিয়া ও "তরু 
হইতেও সহিষুণ হইয়া নাম সাধন করিতে 
হইবে, নইলে নাম গুণ স্ক,রিবে না৷ মান, 
অভিমান, জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, বুদ্ধি, ধন, জন 

সম্পদ সকলই প্রভুর চরণে অর্পণ করিয়া নাম 
সাধন করিতে হইবে ।” সার্বভৌম ভাগবতের 
একটী শ্লোকের শেষ পদে 'মুক্তিপদ” স্থানে 
তক্কিপদ পাঠ ফিরাইয়া আবৃত্তি করিলেনঃ-_ 

“তত্তেহনু কম্পাং সুসসীক্ষামাণো, 

ভুঞ্জান এবাজআ্মর্ূতং বিপাকং ; 

হৃদ্ বাগ্পুভির্বিদধন্নমন্তে 

জীবেতয়ো ভক্তিপদে সদাঁয়ভাক্, ॥ 

ই৬৩ 
৮ শক 

না। কারণ উহা দ্বার্থ দোঘযুক্ত। মুক্তি শকট। 

শুনিতেই ভক্তের দ্বণা ও ত্রাস জন্মে। উকি 
শব বলিলে কেমন আনর্ন হয়।” 

চৈতন্য দেব এই কথায় আনন 
হাসিতে লাগিলেন। নগরে রাষ্ী হইয়া 
গেল, মায়াবাদী পণ্ডিত *সার্বকভৌম ভট্টাঁ- 

চার্যা চৈতন্ত কৃপায় পরম ভক্ত হইয়াছেন। 

লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, “লোহাকে 

স্পর্শ না করাইলে স্পর্শ মণির গুণ টের 
পাওয়া ধায় না। ষখন কঠোর জ্ঞানী 
সার্বধভৌমের ভক্তি লাভ হইল, তখন ইনি 
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, সন্দেহ নাই।” সেই হইতে 

হে প্রভো ! তোমার কূপ! কবে হইবে? | উৎকল রাজের অভীষ্ট দেব কাশীমিশ্র *ও 
এই আশাপথ প্রতীক্ষা করিয়া ষে ব্যক্তি ূ নীলাচলের প্রধান প্রধান লোক শ্রীচৈতন্তের 

অনাসক্ত চিত্তে স্বীয় কর্ম ফল ভোগ করিয়া 

জীবন ধারণ করেন, তিনিই উত্তরাধিকারের 
স্ঠায় তোমার ভক্তি পদে দায়াধিকার প্রাপ্ত 
হুইয়৷ থাকেন । 

শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন ঘ্মুক্তিপদ' 

পাঠ পরিত্যাগ করিয়া 'ভক্তিপদ' বসাইলে 
কেন? 

, ভষ্রাচার্ধ্য উত্তর করিলেন *“ভগবস্তক্তি 

বিমুখের মুক্তি তো পুরস্কার নয় ; দণ্ড স্বরূপ। 
কারণ সে ঈশ্বরের সাুজ্য পাইয়। লীন হইয়' 

যায়, সেবা সুখাদির অধিকার পায় না। ভক্ত 
সেব৷ ব্যতীত মুক্তি চাহেন না। ব্রহ্ম সাযুজ্য 

তার নিকট স্বণার সামগ্রী । সুতরাং এমন 

হেয় মুক্তিকে দায়াধিকার করিলে ভক্তের 

প্রতি অন্ঠায় করা হয় কিনা ? 

চৈতন্য বলিলেন, মুক্তি পদের যে ব্যাখ্যা 

করিলে, তাহা ছাড়া! উহার অবাস্তর অর্থ 

আছে। মুক্তিপদ, বলিতে স্বয়ং ভগবান্কে 

শরণাপন্ন হইল। 

পূর্ণ হইয়া গেল। 
ইহার পর একদিন সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য 

জগদানন্দ ও দামোদর পণ্ডিতকে নিজ বাঁ- 

টাতে ডাকিয়! মহাপ্রভুর জন্ত উত্তম উত্তম 

মহাপ্রসাদ দিলেন এবং স্বরচিত ছুইটা শ্লোক 
একখানি তালপত্রে লিখিয়া জগদাননের 

হাতে দিয়া বলিলেন প্রভুকে দিও”। ছুই 
জনে প্রসাদ ও পত্রী লইয়া! বাসাম্স প্রবেশ 
করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, মুকুন্ন দত্ত 

দ্বারে ঈীড়াইয়। আছেন । তিনি জগদানন্দের 

হাত হইতে পত্রীখানি লইয়া পাঠাস্তে বাহি- 

রের ভিতের গায়ে শ্লোক ছুইটী লিখিয়া 
রাথিলেন। পরে জগদানন্দ পত্রী লইয়া মহা- 
প্রভৃকে দিলে তিনি পাঠ করিয়া বিরক্তি 

সহকারে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। কিস্তু ভক্তগণ 

লিখিত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া! কণ্টম্থ করিলেন, 

তাহার ঘশে চারিদিক্ 

শ্লোক ও সর্বত্র প্রচার করিধ! দিলেন বুঝায়। বনুত্রীহি সমাস কর ন! কেন? 
ছুইটা এই £-- '*«  সার্ধভৌম। তবু ও পাঠ লইতে পারি, 

২০৩ 



482 (অস্টম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা । 

ককপাদ্ুধি ধঁ স্তমহং প্রপদ্যে 
“কালারষ্টং ভক্তি যোগং নিজং যঃ 

প্রাহুর্তং কৃষ্ণ চৈতন্য নাম 
আবিভূতি স্তস্ত পদারবিন্দে, 
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্বভূঙগঃ 1” 

যে অদ্বিতীয় পুরাণ পুরুষ, বৈরাগ্য বিদ্যা 

ও ভক্তি যোগ শিক্ষী দিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ 

চৈতন্ত রূপে দেহধারী হইয়। প্রকাশিত হইয়া- 
ছেন, সেই ক্ৃপাঁনিধির আমি শরণাপন্ন হই। 

১ কাল দোষে নষ্ট নিজ ভক্তি যোগ প্রকাশ 

করিবার জন্ত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত নাম ধারী হইয়। 

ঘিনি আবিভূ্তি হইয়াছেন তাহার পদার- 
বিন্দে চিন্তভূঙ্গ গাঢ় রূপে অধিষ্ঠান করুকৃ। 

কথা কিছু অসংলগ্ন হইয়া উঠিল। গৌরের 
অসামান্ত প্রতিভা ও গভীর তত্বজ্ঞানময়ী 

শাস্ত্র ব্যাখ। শুনিয়া! পরাজিত ও সুগ্ধ হইয়া 
বিনি ষড়ভূজ দেখিতে পাইলেন ও ঈশ্বর 

জ্ঞানে শত শক্লোকে গৌরচন্দ্রের কতই স্তব 
করিলেন; তাহার রচিত উপরোক্ত শ্লোক ছুইটা 

দেখিয়া চৈত্ত দেব বিরক্তি সহকারে কেন 

ছিঁড়িয়া ফেলাইলেন, তাহ বুঝা যায় ন। পত্র 

ছিড়িয়! ফেলার যদি কিছু অর্থথাঁকে তসে 
এই যে, উহাতে গৌরকে ঈশ্বরাবতার বলিয়? 

বর্ণনা করা হইয়াছিল। গৌরচন্্র আপনাকে 
ঈশ্বরাবতার বলিম্না পরিচয় দিতে দ্বণী ক- 
রেন। কিন্তু যদি তিনি স্বণা' করিয়া পত্রই 
ছিড়িয়। থাকেন, তবে পুর্বে শত শ্লোকে আ- 

পনাকে ঈশ্বর বলিয়া বর্ণন' করিতে অনুমো- 

দন করা সম্ভব হয় না। আর যিনি ঈশ্বরা- 

বতার রূপে বর্ণিত হইতে সম্কৃচিত হন, তিনি 

ঈশ্বর পরিচায়ক ষড়ভুজ মুক্তি ধারণ করিতে 
পারেন, ইহাঁও অসম্ভব কথা । 

তাইতে মনে হয়, ষড়ভূজ রূপ প্রদর্শন ও 

ঠিক্ সেই সময়ে সার্ধভৌমকৃত শতক বচন 
অতিরিক্ত বর্ণনা । পরবর্তী কাঁলে সার্বভৌম 

শতক রচিত হওয়। কিছুই অসম্ভব নহে। 

যাহ। হউক,চৈতন্য ভক্তগণ বলেন যে,পুর্বোক্ত 
শ্লোক ছুইটী ভক্তের কঞ্ঠমণিহার ; ইহাতে 
সার্বভৌমের কীর্তি টকা বাদোর 'গ্যায় বিঘো- 
ধষিত ভইয়াছে। 

শ্ীজগদীশ্বর গুপ্ত ॥ 

শাহান রহ 

ইউরোপীয় মহাদেশ । [১] 
(00061)9156) 

851 সেপ্টেম্বর ১৮৮৯ । আমরা তিন জন ৰ খিতে পাঁওয়া যাঁয় না । বাস্তবিক, অসমতল 

ভারতবাসী বেলা ১টার সময় রেলযোগে লগ্ডন | শশ্-শোভিত ক্ষেত্র, উদ্যান ও হরিত বর্ণ 

পরিত্যাগ করিয়া ডোভারাভিমুখে (9০৪) | তৃণাচ্ছাদিত মখমলের স্তায় কোমল ও পরি- 

যাত্রা করিলাম। অনেক বিখ্যাত পর্যটক : ক্ষার ভূমিখণ্ড, এরূপ অবিচ্ছিন্ন একটান। ভাবে 
বলেন, লগ্ন ও ডোঁভারের মধ্যবর্তী প্রদেশের আর কোথাও দেখি নাই। নিয়মিত সময়ে 

যায় সুন্দর দৃশ্ঠ পৃথিবীর আর কোথাও দে-: ডোভরে পছছিয্া তথায় ৭৮ ঘণ্টা কাল অব-॥ 



০৩ 

ভান, ১২৯৭1) : ইউরোপীয় মহাঁদেশ। (১) ২৩৫ 
পিহারাহাহা না স্প্রে ারারাাারারডারাাারারা 

(91816 ০6 10০৩) পার হইবার জন্য জাঁ- উন্কো। তো দেখিয়ে যো কি কোণে মে বয়ঠে 

ভাঁজে উঠি। ডোভর (1)০৮০:) ও কালের | ইাণয়।” এই কথায় আমর! তিন জনে ঈষৎ 
(0818)5) মধ্যে সমুদ্র ২৫ মাইল মীত্র পরি- | হাশ্ প্রকাশ করিলে, সম্বোধিত সাহেব, আর্মাঁ- 

সর। ১৮৭৫ গ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট তারিখে । দের সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন। তখন 

সুবিখ্যাতি সম্তরক ওয়েব সাহেব (0806810) | আমরা পাঁচ জন যে এক ফ্লেশের লোক, পর- 

ব্য) পূর্ববাহ্ণ ১০ট1 ৪ মিনিটের সময় আ- | স্পরের মধ্যে এই ভাব সংস্থাপিত . হইল। 
রস্ত করিয়া ২১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে এই ১২।॥ কথাবার্তায় জান! গেল, তিনি ব্রঙ্গ দেশে 

ক্রোশ সাঁতরাইয়া পার হন! জঙ্গল বিভাগে চাকরি করেন, অন্য জন ভাঁ- 
প্রায় ২ ঘণ্টাকাঁল জাহাজে কাটাই ৷ রতে কাজ করেন ; বোধ হইল সিবিলিয়ান, 

রাত্রি ছুই প্রহরের পর ক্যালে বন্দরে পঁহু- ৰ কাঁবণ অপেক্ষারত গম্ভীর প্রতি, কেবল 
ছিলাম। ডোভাঁর হইতে ক্যালে উপস্থিত: ফরান্দের হাওয়ায় ও আমাদিগেকে ঠিক 
হইলে বেশ বুঝিতে পাঁরা যায়, ইংলগ্ডের ও । চিনিতে না পারিয়৷ ওরূপ বলিয়া! ফেব্সিয়া- 

ফ্রান্সের বায়ুতে কত খানি প্রভেদ। এটুকু ছেন। কোন প্রকারে রাত্রি যাঁপন পূর্বক 

প্রণালী, ছুই প্রতিবেণী জাতিকে বিভিন্ন প্রাঙঃকালে পারিসে (6279) উপস্থিত হই- 
রককৃতি করিস রাখিয়াছে। বীর শাস্ত অবি-: লাম। মাসাধিক পারিসে বাস করি প্রদর্শনী 
চলিত ইংরেজ সমাজ হইতে ঝুপ করিয় ! ([010159159119 10190916101) ও নগরের 

সর্ধদ পরিবর্তনশীল, শিথিল ভাবাপন্ন, কোলাঁ- যাহা দেখিলাম, তাহা সম্যক দূরে থাকুক, 
হলময় ফরাসি রাজ্যে উপনীত হইলে, সহজেই | কি়ৎপরিমাঁণে বর্ণন! করাও আমার পক্ষে 
তারতম্য উপলব্ধি হইবার কখা। লাঁটিন | অসাধ্য ব্যাপার। যাহা হউক, যতটুকু পারি, 
জাতি মাত্রে (পোর্ভগিজ, স্পেনীয়, ফরাসি, ; নিয়ে ব্যক্ত করিতেছি । 

ইতালীয়) অনেকটা আমাদের মত উচ্ছাসা- ১৭৯৮ গ্রীষ্টার্ধে পারিস নগরে স্থানীয় দ্রব্য 
ধীন (91061018119 09%0915৪)1 ডোভরে ৷ জাতের প্রথম প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত হয়। তার 

যেমন চুপচাপ, ক্যালেতে তেমনি হট্টগোল । | পর ফ্রান্সে ১২টী প্রদর্শনীর ক্রমান্বয়ে অধি- 
এমন কি, নবাগত জন বুল পর্য্যন্ত মাঁটার গুণে ষ্টানের পর ১৮৫৫ স্রীষ্টান্বের পারিস আন্তর্জা- 

কতক পরিমাণে পরিবর্তিত। আট্লাশ্টিক | তিক প্রদর্শনীতে সমগ্র পৃথিবীর সামগ্রী প্রথম 
সাগরে ভাসমান এই ক্ষুদ্র দ্বীপ টুকুর যে কি | একত্রিত হয়। ২৩ বৎসর পরে ১৮৭৮ শ্রীষ্টাব্দে 

মহিমা, প্রত্যক্ষ না দেখিলে বুঝা কঠিন। | স্থুরহত ট্রোকাডেয়ারে গোল ঘর (:০০5- 
গাড়ীতে উঠিয়া দেখি, ছুই কোণে ছুই জন ; 0৫7০) নির্মীণ সহ আর একটী উচ্চ শ্রেণীর 

ফরাসি ভদ্রলোক চাঁরি জনের জায়গা জুড়িয়া | প্রদর্শনীর পরে ১৮৮৯ স্রীষ্টা্দ এই মহামহা! 
হাত পা ছড়াইয়া নাক ডাকাইয়! নিদ্রা যাই- | প্রদর্শনী । বিগত শত বৎসরে ফ্রান্স, এবং 
তেছেন। গাড়ী ছাড়িল। গাড়ীতে ছুই জন : সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সভ্য জগৎ সর্ধবিধ উন্নতির 

মাত্র ইংরেজ, আর কেহ বুঝিতে ন! পারে, এই | সোপাঁনে কতদূর উঠিয়াছে, ইঠ্ঠা তাহার 
জন্য এক জন ঘুমন্ত ফরাসিকে লক্ষ্য করিয়া । প্রত্যক্ষ নিদর্শন । ১৯২৮৯ গ্রীষ্টাব্ের মে মাসে 



তারিখে অদম্য হঘলের (00291 ৪৮502) 

বিখুল তেজের সহিত পারিসের হর্ভেদ্য খাশ 
রাঁজ কারাগার, ভুবন-বিখ্যাত বাস্ভীল (39৪- 

৮119) ধ্রংস পূর্বক, জীবন্ত ভাবে প্রকাশ 
পাইয়া, ইউয়োপীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক 
জগতে মৌলিক পরিবর্তন আনয়ন দ্বারা নব- 
জীবন সঞ্চারকারী ফরাসি বিপ্লব যথেচ্ছাচার 

এফেল 

এফেল স্তন্ত £_-ইহাঁর সহিত পৃথিবীর 

নব্যতারত। 

নিঃশষে ধীরে ধীরে আর্ত হইয়া ১৪ই জুলাই | রাজশক্তির মূলে দার করে। 
(অঙ্টম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা । 

০০১০ বি ক স্প্কি 

সেই চিরম্মরনীয় ঘটনার শত বার্ষিক উৎসব 

এই সার্বজনীন প্রদর্শনী, এবং তাহার স্মরণ 
চিহ্ন উহ্থার শিরোভূষণ এই বিরাট কীত্তিস্তস্ত 
লা তুর এফেল” (148 0087 11661) ৬ 

খণ্ডে বিভক্ত সমগ্র প্রদর্শনী ২২টী ফটক সহ 
১৭৩ একর জমি বাপিয়া বিরাজমান ; 
উত্তরাংশে এফেল স্তম্ভ । 

স্তম্ভ । 

অন্তান্ত অংশের উত্তুঙ্গ স্তত্তহম্ম্যাদির তুলনাই 

হয়না। নিয়ের তালিকার দ্বারা উহার ভয়নাক উচ্চত। কতক উপলব্ধি হইবে । 

পারিসের এফেল স্তস্ত (0166) 1007) ৬৫৭ হাত উচ্চ। 

" আমেরিকার ওয়াশিংটন ্তম্ত (85101770600 0010700) ৩৭০১১ ১, 

জর্মণির কোলোন গিজ্জা (001000908৮0) ৩৪৮ ১ , 

স্রান্সের রোয়েন গির্জী (১০001) 080)9079]) ৩৩২ ১ 

মিসরের প্রধান পিরামিড (0108 701%7719) ১, 2.5 

জর্মণির স্রাসবর্গ গির্জা (9৮98)011% 09৮)90181) ৩১০১ ৯ 

রোমের সেন্ট পিটর (9৮. 1১966৮5 01)0701)) ২৯০ ১ ১, 

লগুনের সেণ্ট পল গির্জা (91. 78018 01)1010)) ২৬৯ ১, 

পারিসের ইন্ভালিডস্ (11)৮91195) ১৩৩ ১, 

দিলীর কুতুব মিনার (17611) 0111127) ১৫৯ রর 

পারিসের নটব ডাম গির্জা (ঘি ০/7০-1)009) ১৫০ রর 

রর পান্থিয়ন (79061)090))) উড 7.3 

কলিকাতার মন্ুমে প্ট (00116611077 110001061)6) ১১০ ৯» ৯ 

পারিসের এফেল স্তত্ত কুতুব মিনার 
অপেক্ষা চারিগুণ ও কলিকাতার মনুমেণ্ট 

অপেক্ষা ছয়গুণ উচ্চ ; কি ভয়ানক ব্যাপার । 

হইীর নির্মাণে ১৮২০০ মণ লৌহ, আড়াই 

লক্ষ পাউও্ড অর্থ বিপুলমন্তিকষ মহাত্মা 

এফেলের অস্কবিদ্যা ও ইঞ্জিনিয়ারি, এবং 
কত শত লোকের নিয়ত আড়াই বৎসর 
কাল-ব্যাগী মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম 

বাদ হইঘাঁছ। /১৮৮৭ খ্রীষ্টাজের ২৮শে 

জানুয়ারি ভিত্তিস্থাপন হয়, এবং ১লা মে ১৮৮৯ 
সর্বাঙ্গ সম্পন্ন হয়)। ভিন্ন মাপ ও গঠনের 

১২ হাজার খণ্ড লৌহ ৭০ লক্ষ ছিজ্রে ২৫ 

লক্ষ পেরেক দ্বারা জোড়া হইয়াছে । পর- 

স্পরের সহিত রুজু ও পরিমাপ মত ছিদ্র গুলি 
করিতে এবং ঠিক উহাদের প্রমাণ পেরেক, 
স্তুপ গজাঁলাদি গড়িতে যে কিরূপ উচ্চশ্রেণীর 

কারিগরি ও হিসাব কিতাঁৰ আবশ্তক হইয়াছে, 
তাহ অব্যবসায়ী দর্শক সহজে বুঝিতে পারেন 



ভাদ্র, ১২৯৭।) . ইউরোপীয় মহাদেশ । (১) ২৩৭ 

নাঁ। তার পর, ঝড় বাতাস হইতে রক্ষা | হোটেলের মধ্যবর্তী প্রত্যেক খণ্ডে ৪০০ 

করিবার জন্য এমন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে | লোক ধরে। এই হিসাবে প্রথম তালায় 
সাজাইয়া গাথিয়া তুলিতে হইয়াছে যে, দশ | অনায়াসে ৬৪০* লোকের সমাবেশ হইতে 
দিকের যে দিক হইতে তুমুল তুফান আন্মুক : পারে । এতস্তিন্ন মল মৃত্র ত্যাগের স্থান, অনেক 

না কেন, কোন অংশে একটুও ধাঁকা না গুলি দোকান এবং ডাকঘর ও তার আপিস 

লাগাইয়া কেবলমাত্র গায়ে হাঁত বুলাইয়া | এই থাকে স্থাপিত। এথান হইতে চারি- 
চলিয়া ধাইবে। যতগুলি পাঁউও ব্যয় হই- ! দিকের দৃশ্য অতি মনোরম, বিশেষ সন্ধ্যার পর 
য়াছে, এক থোঁকে বিন্যস্ত করিতে পারিলে ৷ দক্ষিণদিকন্থ নীচেকাঁর ভূমি খণ্ডের ছবির 
মাটা হইতে চূড়ায় গিক্লা ঠেকে। স্মুতরাং : নিকট পরীস্থান পরান্ত মানে ;--নানা বর্ণের 

সব রকমে স্ুধীবর এফেল মহাত্মা একটা ; মনোহর পুষ্পাদি শেভিত, উজ্জল হরিদ্ব্ণ, 
স্থবর্ণ স্তম্ত খাড়। করিয়াছেন । স্বকোৌমল তৃনাচ্ছাদিত মাঁটীতে ঘাসের উপর 

গোঁড়া হইতে শেষ পর্য্যস্ত ১৭৯২ ধাপের | খুব কাছে কাছে সাজান বৈছ্যতিক আলোক 

গোৌলসিঁড়ি। অনেকে পদ ব্রজে উঠিতেছেন, ! মালা-পরিবেষ্টিত,নবীন শয্যার ন্যায় পরিক্ষার 

কিন্ত অধিকাংশ কলের (11) দ্বারা উন্নীত | পরিচ্ছন্ন ছক-কাটা ভূমি ? চারিদিকে বহুবিধ 
হইয়। ছুই প্রকার আমোঁদ সম্ভোগ করি- | বহু সংখ্যক, প্রাকা, মধ্যম, ছোট পুত্তল 
তেছেন। তিন থাকে তিনটী কল, সুতরাং | স্ুরুচি অনুযায়ী স্থাপিত, তন্মধ্যে আসিয়া, 
তিনবার তিন স্থানে প্রবেশ ও বাহির হইতে | ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, 
হয়। এত ভিড় যে প্রত্যেক স্থানে দেড়, । সহচর, সহচরী, সাজ সরঞ্জম সহ রমণীরূপে 

দুই ঘণ্টা উমেদাঁরী না করিলে কলে প্রবেশ ৰ বিরাজমান।; দীপ্তিমান (91060030911 2111২ 

করিতে পাওয়া দুষ্কর । | £1708659) শ্বেত, পীত, লোহিত, সবুজ নানা, 

মাঁটা হইতে ১২২ হাতি উচ্চে ১১০ হাত ূ রঙ্গের জল প্রঅবনী বিবিধ প্রকারের ফোয়া- 

পরিসরের ৪টী প্রকাণ্ড থিলানের উপর | রার ক্রীড়া; চতুর্দিকে অসংখ্য শ্বেতকায় 

প্রথম তালা * স্থাপিত। প্রথম তাল! | নরনারীর নিবিড় জনতা ও সুসজ্জিত বৈছ্য- 

একখানি গগুগ্রাম বলিলে চলে ;_-৪টী | তিক প্রভাযুক্ত প্রদর্শনী গৃহাদি ) এবং ঠিক 

হোটেল (985857%%), প্রত্যেকটাতে ৪০০ | সন্মুথে যাছুময় ভূমিখণ্ডের অপর প্রান্তে 

লোক বসিয়া! খাইতে পারে, এমন ব্যবস্থা । | অত্যন্প দূরে, অক্টালিকা৷ সমূহের মধ্যস্থলে 
৪টী বাহিরের থণ্ডে (08119) এক হাজার | তাড়িত আলোকমাল। দ্বার। বিশিষ্টরূপে পরি- 

করিয়া লোক বেড়াইতে পারে। ছুই শোভিত কেক্ত্রস্থগৃহ দোম্সান্ত্রাল (1000৩ 
09007816) ; বিপরীতদিকে ৫৬ রশি তফাতে 

| ক লাকি সিভি অগণ্য আলোকিত নৌকা, ট্রিমার, ভাসমান 

| "| বিহার-ভবন, হোটেল ও স্ানাগার এবং সেতু 
“টেয়ার (৮০11), কুবীর (08৮19), রোসো (25০8৪- র 

৪6৪৪) প্রভাতি (৭২ জন) মহামহোঁপাধ্যায় ফরাসি 5 & বিবার রি 
পণ্ডিতগণের নাম অঙ্কিত । একটীও রাঁজা, বাদশাহ, ( 10 99109 ) প্রবাহিত পরপারে ঠিক 

উজীর, আমীরের নাম নাই। সম্মুখে, কিঞ্চিৎ দূরে, প্রদর্শনীর অন্তর্গত, 



২৩১ 

ক্বোগ্ীরা ধরণ! ও তাঁড়িত দীপমাঁল! শৌভিত 

ট্রোকাঁডেয়ারো' গোলঘর বিশাল মূর্তিতে 
দ্াঁয়মাঁন ;- উল্লিখিত সমস্ত দৃশ্য বু আমু- 

যঙ্গিক (যাহার বর্ণনা এ ক্ষুদ্র কলমে বাহির 
হইল না) সহ এই ১২২ হাত উচ্চ স্থান হইতে 

যে কি এক অভূতপুর্ব, অপার্থিব, অনির্বচ- 

নীয় শোভা প্রকাশ করিতেছিল, তাহা “বাক্যে 
নাহি বলা যায়”, স্মরণে প্রাণ পাগল হয়। 
ফরাসিদিগের সতেজ, স্ুপরিস্ফ,ট, সৌনদর্য্যানথু- 
ভব বুত্তি (07109101110 09510760 ৪৪3- 

(1909 9০0]0য) ও শোভাপ্রিয়তার বিষয় 

ধাহারা অবগত আছেন, তীহারা সহজে 

সাঁজাইয়া দর্শকের চিত্ত হরণ করিতে উহার 
কেমন পটু । ফরাসি হিসাবে সাঁজাইবার 
তারিফের “কিঞ্চিৎ পরিচয় জুবেয়ার মভাঁশয় 
(11. 0০1997৮১৮৮৪ শ্রীঃ অবের কলিকাতা 

প্রদর্শনীতে দিয়া আসিয়াছেন। বিদেশীয়ের 
ব্যাপারে এক জন সাধারণ সাঁজ-শিল্গী 

ঘেরপ হাত দেখাইয়াছিলেন, তাহা দ্বারা 
পাঠক মহোদয় কতক উপলব্ধি করিতে পাঁরি- 
বেন, বহু বড় বড় শিল্পকুশল বিখ্যাত কারি- 

কর দ্বারা নিজের দেশে নিজেদের সর্বপ্রধান 

ব্যাপারে কতদূর উচ্চশ্রেণীর নিপুণতা৷ ব্যব- 
হার দ্বারা অন্্রপম শোভা সম্পাদন করত 

াপপ্পিপপীপ পাশাপাশি 

শক্তি নাই; কি করিব? কবি কন্গ্রিবের 
(0০2£15৮০) সঙ্গে এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত 

হইতে হয়। 
€€ [07015 0১ 098 80 11010 009 80৮6210১008 

8101), 

€601 112) 0০ 09758 10 1009186 01109%9৮5 11097 

1070৮ 1891 6০ 6179৮ 10181) 61)970)0 001 61)০008)068 

80610, 

£€ গত 6০ 0০6০১ ০০ 1000105 ০0 00201620+ 

আপশোষ এই যে ভারতের শতাধিক 

লোকও দেখিতে পাইল ন1। ষাহারা ইংলগ্ডে 

ছিলেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ ষাঁন নাই। 

হাঁয়। হায়! এ জীবনে আর ওরূপ দৃশ্য 

দেখিতে পাইব না, এরই দুঃখ । আমেরিকা 

নেবা ১৮৯২ শ্রীঃ অবে টক্কর দিয়া মহামেলা 

করিবে, কিন্তু আটলান্টিক পারে ফরাসি 
বাহার কোথায়, এবং ওরূপ সাজাইবে কে? 
ফরাসিদের মুখে শুনিতে পাওষা যায়, “দং- 

সারে একটীমাত্র পারিস,” 0] 07 8 07710 

[১5 9278 19 7007)0০) দ্বিতীয় অসম্ভব । 

---0)010. 2, ৮19 18119 

4 107 19. 

অর্থাৎ যে পারিস দেখে নাই, সে কিছুই 
দেখে নাই। ইহা পক্ষপাঁতের কথা নয়, 

প্রকৃত পক্ষেই তাই। ইংরেজ ও মার্কিন 

চূড়ান্ত বাহাঁদুরী প্রকাঁশ করা হইয়াছে। ইহাঁ- | পর্য্যন্ত বাধ্য হইয়া স্বীকার করেন “722713 15 

দের হাতে যেমন তেমন জিনিষ কেবল সাঁজাঁ- 0100 [01999016 2910619 01 9109 ৮০0: 

নের গুণে বিলক্ষণ সৌষ্টব প্রকাশ করে; ৰ পারিস পৃথিবীর প্রমোদ-কানন *। তাই 
এখানে ত সবই সুন্দর, আবার যথাসাধ্য । বলি, আবার যদি কখন ফরাসিরা “এক্স পো- 

সুন্দরভাবে সাজান। যে বন্ধুচয় সহ একত্রে ; স্গিসি্” দেখায়, তবেই জগতের লোক পুনরায় 
এই মহাব্যাপার পরিদর্শন করিয়াছি, তারা নয়ন মন তৃপ্ত করিয়া সখী হইবে। 
এই ছুর্ববল লেখনী প্রস্থত বর্ণনা গতেলেগ 2 ও জানল ভান 

বুঝিতে পারিবেন, ক্ষমতার অভাব হেতু ব্যক্তিগণ মধ্যে মধ্যে পারিসে আমোদ করিতে 

শতাংশের একাংশও বর্ণনা করিতে পারিলাঁম | আসেন। প্রিশ্গ অব ওয়েলস প্রত্যেক বৎসর যাঁন। 



ভাদ্র, ১২৯৭1) ইউরোপীয় যহাদেশ। (১) ২৩৯ 
১০ পপ ২১০ 

প্রথম তালা হইতে আর একটা কলে | ও মৃত্তিকা লমুড়ূত বাস্প সংশ্রব দোষ এড়া- 
উঠিয়! দ্বিতীয় তালায় যাইতে হয়। দ্বিতীয় : ইতে পারা যায় না। 
তালা ২৫০ হাত উচ্চে। এখানেও অনেক | চুড়াখণ্ড বা কাম্পনিলের শিরোদেশে ও 
গুলি পানাহারের ঘর (60981000906 0819) | অভ্যন্তরে ছুইটী প্রকাও তাড়িত দীপ। এই 

ও ফিগারো। (68৪7০) নামক সচিত্র সংবাদ-] আলোক* ২০ ক্রোশ দূর হইতে দেখিতে 
পত্রের (110808590 [9৮8979-ছাপাখানা, : পাওয়া যাঁয়, এবং ইহাতে, ণ মাইল দুরস্থিত 

এবং কতকগুলি দোকান । এই স্থানে ১৫০০  সঁজার্ম1-অ-লা (9810 0621008171-1)- 

লোকের সহাবস্থানের ব্যবস্থা। এখান | 7:25) নগরের রাজপথে সংবাদপত্র পড়িতে 

হইতে চারি দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি পারা যায়। . প্রতি রবিবারে সন্ধ্যার পর 
চলে, কিন্তু অস্প&; নীচেকার দৃশ্ঠ অদ্ভূত, | বেশ অন্ধকাঁর হইলে ১৫ মিনিটের জন্য 
অবর্ণনীয়। সমস্ত স্তস্ত রক্তবর্ণ বহি (39069] [1269) 

ত্রিতল ৫৭৬ হাত উচ্চে। এখাঁনে ৫০০ দ্বাবা প্রজ্জলিত করা হয়। 
লোকের স্থান হয়।* ডাকঘর তাঁর আপিস সর্বোপরি স্তস্ত শিখরে ফরাসি সাধারণ 

ও কয়খানি দোকান আছে। এখান হইতে : তত্ত্বের (৪১60011099 0০919) স্বাঁধী- 

চারি দিকে ৪* ক্রোশ নজর যায়, কিন্তু | তা (:7১94০), সাম্য (38০1৮), ও ভ্রাৃ 
নিতাস্ত অস্ফুট । ইহাঁর উপর ৮১ হাত উচ্চে ূ ভাব (:%8০019০) ব্যজক ত্রিবর্ণ (100)9) 

চূড়া (০200129316) | সেখান পর্য্স্ত উঠিতে | পতাকা সগর্কে উড্ভীয়মান। ইহা! লক্ষ্য 
গেলে এফেল সাহেবের অনুমতি লইতে হয়। ; করিয়া ফরাসি বিজ্ঞান সভার (4.6889750 
এই' ৮১ হাতের মধ্যে €র্থ স্তবকে তাহার ; ম9008199) সভ্য কবিবর সলি-প্রুধোম 

আপিস ও তিনটা বৈজ্ঞানিক প্ররক্রিয় ৷ (99117-710000010)70)6) বিজ্ঞান সমিতির 

প্রকোষ্ঠ 09১0:8607)। একটী জ্যোতিষের ভোজের বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, “প্রত্যেক 

(&96:00010%) ; অপরটী চিকিৎস। শাস্ত্র ফরাসির গৌরব বৌধ করা উচিত ষে, 

(1755০) ও আকাশতন্ব (31০6০0:0108য) ; | পৃথিবীর সকল দেশের পতাকা অপেক্ষা 

তৃতীয়টা জীবতত্ব (0319108)) ও বারুবিজ্ঞান | ফরাসি পতাঁকা বন উচ্চে উড্ভীয়মান। 

(01107027580 8০0০ ০৫ 0) 21) সম্ব | ইহ! দ্বারা আমাদের শোর্্য বীর্যের না 

স্বীয়। আকাশ ও বাঁয়ু পরীক্ষার এমন | হউক, অদম্য উচ্চাশার পরিচয় দেয়, সন্দেহ 

উপযোগী স্থান এ পর্য্যস্ত ঘটে নাই; এ | নাই” . 

যাবত যত উচ্চে প্রক্রিয়াদি হইয়াছে, !। এফেল স্তস্ত হইতে দেশ সম্বন্ধে চর্ম 
কোথাও সম্পূর্ণ অবিমিশ্র বিশুদ্ধ বায়ু পাঁওয়! ; চক্ষৃতে যেমন বহুদূর দেখিতে পাওয়া যায়, 
যায় নাই ; মহোঁচ্চ পর্বত শিখরেও উদ্ভিদ ; কাল সন্বন্ধেও তদ্রপ মানসনয়নে পশ্চাতের 

*. * ্ুতরাঁং উঠস্ত মানুষ ও কর্মচারী পরিচারকাঁ- শতাবিব্যাপী ভুত-তমসার 8 

দির সংখ্যা ₹**) শুদ্ধ একত্রে দশ হাঁজার লোক | সকল ৃষ হয়। ১৭৮৯ শ্রীষ্টা্ে বান্তীল 

তি । একটা ছোট থাট নগর বলিলেই 66% ঢু 10001959065 00 05082030650 97397 ০৫ 

রা 
ূ ৪2895 ০£ 600 19789 10০791,7 9668৫, 



হও 

ধ্বংসের সঙ্গে ৭৮৯র সামানীতির” (149- 

[77001198 ৫০:89) অভ্যুর্থান, জাতীয় সভা 

(79550700199 80009) সংস্থাপন, সকল 

মন্গষোর সমান সত্ব সন্বন্ধীয় বিস্তারিত 

ঘোষণা (19015181920 098 00168 09 

0%১07076) 7) ১৭৯০ £--সমাজের উচ্চ-নীচ 

বিভাগ নিরসন (49০01162010 09 19 0০0- 

19886) 7 ১৭৯১ £--রাজ প্রস্থান ও বন্দীভাবে 
পুনরাগমন ; ১৭৯২ £-দীর্ত (1020602), 

মারা 01786) ও রোব্স্পিয়রের (০১9৪- 

1966) অভ্যুদয় ও প্রাধান্য, রাজপদের 

প্রত্যাখ্যান (20০01761019 ৫০ 19 10520০), 

বিখাত সেপ্টেম্বর হত্যা, ১৩০০ সহজ নর- 
বলি) ১৭৯৩ £-সিংহাসনচ্যত রাজ 

ষোড়শ লুইয়ের বিচার ও প্রাণদণ্ড, নর- 
রাক্ষপ মারাবধ এবং তৎসঙ্গে অনুপম রূপ 

যৌবন ও স্থমহোচ্চ হৃদয়-বিশিষ্টা মাঁরাহস্তা 
দেবী কুমারী কর্দের (019819666 00:38)) 

বিচার ও প্রাণদণ, নিরাশ্রয়া বিধবা রাজ- 
মহিষীর মেম্বর হেবেয়ার (০০০:%) কর্তৃক 

অপমান, অন্যায় বিচার ও প্রাণদণ্ড, প্রকৃত 

দেশহিতৈষী প্রধান দ্বাবিংশতি *(01:00- 

01179) নিধন, অতুল বূপলাবণ্যসম্পন্না, 

বিদ্যাবতী, তীক্ষপ্রজ্ঞা সাধ্বী রোলাও- 

পত্বীর (81899729 7০1809) প্রতি অন্যায় 

অত্যাচার ও প্রাণদণ্ড ; ১৭৯৪ £-্-ভ্রাতৃ" 

শোণিতপিপাস্্ ছুরাত্বাঁ হেবেয়ার, ফী 

ও রোবস্পিয়রের ক্রমান্বয়ে প্রাণদণ্ড ও 
বিপ্লবের বলহাঁস; ১৭৯৫-৯৭ £__নেপো- 

লিয়নের ক্রমোম্নতি ১--১৭৯৮, আলী ৭ 

* ই"হাঁরা বলিঙ্নানের পূর্ব মৃহর্ত পর্য্যস্ত দেশের 

মুসলসানদের ; 
উচ্বাদের হৃদয়াধিকার উদ্দেশে খ্রীত্িয়ান ধর্দের নিন্দা 
করিতেও ভ্রুটি করিতেন না। 

পোলিয়ন সম্রাট; 

০০ঘ) বিভ্রাটটের পর সিংহাসনচ্যুতি ও 
এল্বা (9৪) প্রয়াণ) ১৮১৫ £--পুনরা- 

১৮১২ মন্কো (8৫০৩- 

গমন, শত দিবসব্যাপী (1০ 0107 

4:60 12)) ব্যাপার ও নেপোলিয়ন রবির 
চির অস্ত; অষ্টাদশ] লুইর পুনরাবি9উ্ঠাব ) 
১৮৪৮:-_দ্বিতীয় বিপ্লব ও লুই নেপোলিয়নের 

অধীনে দ্বিতীয়বার সাধারণ তন্ত্র স্থাপন; 

১৮৫২ £--জ্যোষ্টতাতের পদান্থুসরণ দ্বার। ক্রমে 

তৃতীয় নেপোলিয়ন নামে সিংহাঁসনাধিকার ; 

১৮৭০:-_জঙ্দানদের সহিত যুদ্ধ ও আত্মসমর্পণ; 

ইহার ৪ দিন পরে তৃতীয় সাধারণ তন্ত্র 
স্কাপন; ১৮৭০-৭১ :-_ছুই বারে ৫ মাস ব্যাপী 

জন্মান সৈন্য কর্তৃক পারিস বেষ্টন (৪০19০) 

ও অধিবাসীগণের নান। প্রকারে দারুণ অ- 

ভাব ও ক্লেশ; সন্ধি ও শাস্তি সংস্থাপন ; 

মোসিও টিয়ার্সের (11. [01975 ) শাসন 

হইতে আরম্ভ করিয়া মাক মেহন (1190 
11910) গাস্বোটাদির (99299৮69) প্রাধান্য 

ও বর্তমান সময়ের মহাত্মা কার্ণোর (1. 

08০) সভাপতিত্ব ;--এই সকল ঘটন! 

জীবস্তভাঁবে মানসিক দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত 
হইয়! হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় ভাব আনয়ন 
করে। বাস্তবিক কলিষুগে বিধাভার বিশেষ 

বিধান স্বরূপ ফরাসিবিপ্লব তুমুলকাও যেমন 

সভ্য জগতের ইতিহাসের শীর্ষস্থানীয় ব্যাপার, 
তৎ স্মরণ চিহ্ন অতুল কীতিস্তস্ত, অভ্রভেদী 
এফেল টাওয়ারও তেমনইতাহার উপযুক্ত। 

মহারাজ দলীপসিংহ। 

এফেল স্তস্তের নিকটবর্তী একটী হোটেলে 

দৈবসংযোগে বিখ্যাত সৌবরাও সমরক্ষে- 
ত্রের সজীব ধ্বংসাবশেষ পঞ্জাবকেশরী প্রবল 



ভাদ্র, ১২৯৭।) ইউরোপীয় মহাদেশ-। (১) ২৪১ 
০৬৫৬ 

পরাক্রান্ত নরপতি রণজিৎ সিংহের পুন্ত র কথাবার্তায় বুঝা গেল, উহ্বীর মত নয় বে 
মহারাজা” দলীপসিংহের সহিত পরিচয় হইল। | ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্টের সহিত পুনর্মিলিত হন । 
ইহাকে প্রদর্শনীর অন্তর্গত করিয়া লওয়া, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি অনুসারে ইংলণ্ডে 
কোনরূপে  অসঙ্গত হয় না। যে প্রদর্শনী | ফিরিতে পরামর্শ দেওয়ায় দলীপসিংহ বলি- 
বিশ্বসংসারের জড়, চেতন, স্থাবর, জঙ্গম, ; লেন « আল্জিয়র্স (41£1978) দেশে এক 
উদ্ভিদাদি নান প্রকার অস্তুত ব্যাপার এক- | পয্নদার একথানা কুটি খাইয়া অজ্ঞাতবাসে 
ত্রিত করিয়1 বহুবিধ বিষয়ে অসংখ্য উপায়ে । দিন যাপন করিব, তবু ইংরেজের অর্থ আর 
পৃথিবীকে বিবিধ জ্ঞান বিতরণ করিতেছে, | গ্রহণ করিব না। ” এ সকল বাতুলের কথা, 
তাহাতে সিংহাসনচ্যুত শিখরাজকে পার্থিব ; এরূপ “চোরের উপর রাগ করিয়া মাঁটীতে 
শ্বরধ্যের আহ্মৈর্যা-বিজ্ঞাপক জীবন্ত, বিদামান ৷ ভাত খাওসা”, দারুণ পাগলামি বই কি? 
সাক্ষীরূপে জগতের মমক্ষে উপস্থিত করিলে ' তাহার পঞ্জাব পুনঃ প্রাপ্তির প্ররাস, “মুণ্ড- 
বিশেষ শিক্ষা লাভেরই কথ।। সুতরাং এক- | মালার দস্তবিকাশ, খেলারামের ভারত উ- 
জিবিশনের সকল দৃষ্তের মধ্যে ইহাকে একটা | দ্ধার,” বামনের চাদে হাত দিবার প্রুন্নাস 
প্রধান দৃষ্ঠ গণ্য করিতে হয়। ইনিও প্রতি- মাত্র। এক্প জাগন্ত স্বপ্ন ষেন কোন মান্- 
টাবধি নিয়মিতরূপে প্রত্যহ সন্ধাকালে এই ! মকে আচ্ছন্ন না করে ৷ পশ্চিমের সৃর্ধ্য পুর্বে নিদ্দিষ্ট হোটেলের (971979 ৪০0৭ 7০০৭৪ ; গেলেও বর্তমান রাজদও টলিরার নয়। 
98117000)) বারাগায় সন্ত্রীক বা বন্ধুবান্ধব । নিজেও বলিলেন, রুশিয়া, ফ্রান্স তাহাকে 
সহ আরামের সহিত বসিয়া আহারাদি ক-। কণিকামাত্র আশা ভরসা দেওয়া দুরে থাকুক, 
রেন। এটা ইংরেজের হোটেল, এখানে । ইঙ্গিতে ব্রিটিশ সিংহের দোর্দও প্রতাপ স্বী- 
ভারতীয় বাটিকায় (1.৩ 7%21102 197158) ) কাব করিয়াছেন। আমাদের পরম মঙ্গল 
নিযুক্ত কলিকাতার খানসাম দ্বারা প্রস্তত হেতু বিধাতার বিশেষ বিধানে জন বুল ভারত 
পোলাও প্রভৃতি ইচ্ছা! করিলে পাওয়া যায়) ; অধিকার করিয়াছে, এবং এখনও বহুকাল 
তাই রোজ এই খানেই আহার করেন। ৷ বক্ষপ্রভাঁবে ভোগ করিবে। বিধিলিপি মনুষ্য 
সাক্ষাতের পর দিন আমাদিগকে নিমন্ত্রণ ৷ কি প্রকারে খণ্ডন করিতে পারে! পাঠক 
করিয়া চর, চোষা, লেহা, পেয় চূতুর্কিধ | মহোদয়, ভাবিয়! দেখুন, ভারতীয় রাজার 
দ্রব্যাদি দ্বারা পরিতোষ করত থিয়েটারে অধীন হইয়া পুনরায় দ্বাদশ শতাব্ীতে পশ্চা- 
লইয়া যান। আরও কয়দিন দেখা হয়, ূ দগদনাপেক্ষা ভীষণতর নরকভোগ আমাদের 
এবং এক দিন বাসায় গিয়া সাক্ষাৎ করি; ! পক্ষে আর কি হইতে পারে! চারি লক্ষ সেই দিন ভারতেশ্বরীর নিকট পত্র এবং | টাকা বার্ষিক বৃত্তি রণজিৎ পুত্রের পক্ষে যত. 
শিখদিগের প্রতি ঘোষণাপত্রের (77817109969) | সামান্ত হইতে পারে, কিন্ত যখন এই ৩৭৩৮ 
মুদ্রিত নকল ও তাঁহার হীরামাণিকষুক্তা- | বংসর কাল উহাতে সন্ধষ্ট হইয়৷ কাটাইয়া- 
শোভিত রাজবেশের ফটোগ্রাফ দেন। প্রথম ! ছেন, এখন আপত্তি করিলে ফল কি? উপ- 
স্ত্রীর বিয়োগে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়া- | যুক্ত পুত্রদ্ব ত তাহার অনুগার্মী হয় নাই; 
ছেন; ইনিও ইংরেজ মহিলা । “মহারাণী'র ; মাতৃভীন কন্তা। দ্ুইটী অল্প বরঙ্কা, অবলা, 

৩৯ 



২৪২ 

বাল্যকালের অভিভাবিক সহৃদয়া উচ্চমন! 
লেডি লোগিন (0.9 7,021) বলেন, তী- 

হাঁ প্রতি স্তাঁয় ব্যবহার হয় নাই, এবং 
তাহার বর্তমান অবস্থাতে তিনি বিশেষ 
হুঃখিত। আমরাও কোমল হৃদয়! দয়াবতীর 
সঙ্গে সন্তপ্ত ; কিন্ত উপায় কি? তাহার বর্ত- 

মান উদ্যোগের সহিত সহানুভূতি কেহই 
প্রকাশ করেন না; আমরাও উহাকে সম্পূর্ণ 
বিকৃত মস্তিষ্কের কাঁজ বলি। যে শাসন প্র- 
ণালীতে “রাজার মা” বাস্তবিকই “ভিক্ষা 
মাগে”,- স্বয়ং ব্রিটিশসাআজ্যের অধীশ্বরীকে 
পুত্র পৌত্রের ভরণ পোষণের জন্ত “ণুর0770:- 
2015 008701805 0 0১০ 2610709] 190796৮ 

“জাতীয় ধনভাগাঁরের মান্তবর অভিভাবক- 
গণ সমীপেষু” বলিয়া কমন্স সভায় আবেদন 
করিতে হয়, এবং বহু ওজর আপত্তি তর্ক জটিভন। 

বিতর্কের পরে অতি কষ্টে প্রার্থনা 

নব্যভীরত। 
কাজেই পিতার সঙ্গে রহিয়াছে । মহারাজের 1 ৮],80091৩ 9৪ 

(অষ্টম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা । 
স্ট ০০০ 

01৪1৩” (শ্রমই পুজা) মহা- 

মন্ত্রে সংসারের আপাদমস্তক সকলের দীক্ষিত 
হওয়৷ নিতান্ত আবশ্তক হইয়াছে । 

যাহা হউক, মহারাজের নিকট একটা 

বিশেষ বিষয়ের পরিচয় পাইন্না বড় সুখী হই- 
যাছি। ১২ বৎসর বয়সে পঞ্জাবের রত্বসিংহা- 

সন হইতে নামিয়। ইংলগ্ডের স্কুল-ছাত্র হন; 
এখন বয়স ৫০৫১) এ ফাবতকাল প্রিন্স অব 

ওয়েল্স্ প্রভৃতি বড় বড় লোকের সংসর্গে 
বরাবর ইংরেজ মহলেই ফিরিয়াছেন ; স্ৃত- 
রাং মাতৃভাষ|! ব্যবহার করিবার অবকাশ 

খুব কম পাইয়াছেন; অথচ পরিক্ষার হি- 

নদীতে কথা কহেন, এমন কি “ ফলান 
ঢটেকাঁন ” পর্য্যন্ত বিশ্বৃত হন নাই। আর 

আমাদের দেশীয় ভ্রাতারা তিন দিন তামসের 

জল খাইয়া! মাতৃভাষা সম্বন্ধে একেবারে তম- 
বড় ছুঃখের বিষয়, বড় লজ্জার 

খণ্ডিত কথা৷ স্বদেশ ও মাতৃভাষা! সহজে ভুলিবার 
ভাবে (০০2976100911)) গ্রাহা, সেখানে | সামগ্রী নয়। যিনি সহজে এই ছুইটি বিস্বৃত 
আমাদের বাঁতীল “মহারাজের, তাঁমাদী দাবী 
কি আশা করিতে পারে, সহজেই বুঝা যাঁয়। 
দশ জনের পেট কাটিয়া এক জনের ভুঁড়ি 
পূরণ, আর অধিক দিন চলিতে পারে না। 

। হন, তীহাঁকে ঘোর বিকারপগ্রস্ত জানিতে 

হইবে। [ক্রমশঃ] 

শ্রীন্তরশেখর সেন। 

আজ কারে মনে হয়? 

(১) 
আজ কারে মনে হয়? 

মেঘে মাথা দশ দিশি, ভেদ নাই দিবানিশি 
অবিরল ঝরে জল অন্ধকারময় ! 

আন কারে মনে হয়? 

(২) 

চপলা চমকে ঘন, 

ঘন ঘন গরজন, 

কে জানে আমার কেন আঁখি জলময় ! 
আজ কারে মনে হয়? 



কাঁপিতেছে ফুল পাঁতী, বক উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে, 

নীরব নিঝুম এই উপবনময় ! দিকৃবাঁল! পরিয়াছে রজত বলয় ! 

আঁজ কারে মনে হয়? আজ কারে মনে হয়? 

(৮) 
একটু দেখিনা আলো 

হিইিনিবারিরিতেত আঁকাশ তরল কালো 
বেড্ ডাকে গেঁত্ গেঁত্, অনন্ত গলিয়! যেন গেল সমুদয় ! 

ভাসিয়া যেতেছে মাঠ জলে জলময় ! আজ কারে মনে হয়? 

আজ কারে মনে হয়? (৯) 

(৫) ভিজ বুক ভিজা মন, 
সমুখে পুকুরে জল, ভিজে গেছে ছু'নয়ন, 

কুমুদ কহুনার দল, সমস্ত পৃথিবী শুদ্ধ ভিজা মমুদয় ! 
ভাসিয়া রয়েছে তাহে রক্ত কুবলয় ! আজ কারে মনে হয়? 

আজ কারে মনে হয়? ধর ৮ 
৬ : মান শক্তি বি 

হা শ্রণীর চিন্তায় সম্ভব্তাদর মাসে, 

কেতকী কুস্থুম ভাসে, 82055 ক্তিরষা দিনে একা! এ সময়? 

ভাদরে বিদেশী যেন বিদরে হৃদয় ! আজ কারে মনে হয়? 
আজ কারে মনে হয়? শবীগোবিন্দ চন্দ্র দাঁস 

শপ টিপি 

স্থখ ও দুঃখ । 
পৃথিবীর যে দিকে চাই, সে দিকেই আঁ- 

মরা ছুইটী অবস্থা দেখিতে পাই । চঞ্চল পৃথি- 
বীর পরিবর্তন নিয়তই চলিতেছে;-_-এক দিকে 

তাঙ্গিতেছে, আর একদিকে গড়িতেছে 

সমুদ্র মধ্য হইতে দৈবাঁৎ পর্বত উৎপন্ন হই- 
তেছে, আবার দেখিতে দেখিতে অকন্মাৎ 

ফল পুষ্প সমন্বিত ভূমিখণ্ড জলগর্ভে বিলীন 
হইয়া বাইতেছে। যখন গোধুলিকাঁলে আকা- 

শের দিকে সমুদ্রবক্ষ হইতে দৃষ্টিপাত করি, 
তখন একটার পর একটী করিয়া নান! রঙ্গে 

রঞ্জিত কত প্রকার সুন্দর দৃশ্ঠ দেখিতে পাহী। 
সে সকল কবিরাঁও বর্ণনা করিতে পরান্ত হইয় 
যাঁন। আবার যখন সেই আকাশ মেখাচ্ছন্ন 
হইয়া ঘোর ঘনঘটায় পূর্ণ হয়; সমুদ্রে উত্তাল 
তরঙ্গ সকল ক্রীড়া করিতে গীকে এবং 

প্রবল বেগে বহিয়! উহাদের মধো ভীষণ রূপ 
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আনয়ন করে,স্তখন সেই সকল পরিবর্তন কি 

বিস্ময়কর বোধ হয়! বাহা প্রকৃতির সহিত 

আমাদের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া আ- 

মরা এই সকল পরিবর্তনে কখন সুখ, কখন 

ছুঃখ অনুভব করিয়া থাকি । এই সুখ ছুঃখ 

মনুষ্যের শিক্ষা ও মনের গঠনের ইতর বিশে- 
ষের উপর অধিক পরিমীণে নির্ভর করে । 
সাধারণত লোকে আলোক ও সুন্দর দৃহ্য 

হইতে স্থখ পাইয়া থাকে, কিন্তু চিন্তাশীল 

মন্ুষ্যেরা অন্ধকার ও পৃথিবীর ভীষণ পরি- 

বর্তনের মধ্যে তাহাদের চিস্তাআোত প্রবা- 

হিত করিয়া এক প্রকার স্গুথ সম্ভোগ 

করেন। সুখের অর্থ অমিশ্র স্থুখ নহে, কেননা 
পৃথিবীতে তাহা মন্্ুযোর ভাগ্যে ঘটেন]। 
অবস্থা বিশেষে এক জনের স্থু 

জনের ছুঃখে এবং এক জে 

জনের সুখে পরিণত হয়। $ 

যন্ত্রণার অংশ অল্প হইলেই আ. 

অবস্থা বলি। সন্ভতোষকর সুখপ্রদ স।*এ 

সঞ্চয় ও অসন্তোৌবকর ছুঃখজনক সামগ্রী দূরী- 
করণে মন্তুষ্য সর্বদা ধাবিত হইতেছে । আমা- 

দের মনোমধো স্থখ-ছুঃখএবাধ নামে যে দুইটী 

বৃত্তি আছে তাহার একটী অর্থাৎ সুখ-বাধ 

বৃস্তিকে আমরা অপর্যাপ্ত পরিমাণে চরি- 

তার্থ করিতে সর্বদা ব্যস্ত এবং দ্ঃখ-বোধ 

বৃত্তিকে একেবারে বিনাশ কবিতে এবং 

উহ্থার উত্তেজক পদার্থ অপসারিত কঙ্িতে 

আমরা সর্বদা চেষ্টা করিয়া গাকি। 

স্থথ ছুঃখকে ছুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, 
-শীরিরীক ও মানসিক, কতকগুলি নিবার্যা, 

কতকগুলি অনিবার্য । কতকগুলি আমরা 
স্ব্ং স্থষ্টি করিয়া থাকি; কতকগুলি আঙ্গা- 
দের জীবন ধারণের আন্মষঙ্গিক নিয়ম 

বলিলেই হয়, কেন না, সেই সকল ভিন 

এক 

নব্যভারত। (অষ্টম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা 

আমাদের জীবন রক্ষা কখন সম্ভবে ন। 

মানসিক উন্নতি ও অবনতিতে যে স্থুখ ও 

ছুঃখ, তাহ। আমাদের স্থ্ট; সদ্গ্রস্থ পাঠে ষে 

স্থখ এবং তাহার অভাবে যে দুঃখ, তাহ! এই 
শ্রেণীর। ক্ষুতৎপিপাঁসার পরিভৃপ্তিতে যে স্থখ এবং 

তাভার অতৃপ্তিতে ষে দুঃখ, তাহ! আমাদের 

জীবন ধারণের আনুষঙ্গিক নিয়ম । সভ্যতার 

শোতে পড়িয়া আমরা অনেক প্রকার কৃত্রিম 
সুখ ছুঃথের স্থজন করিয়াছি । সাধারণত 

নিম্নলিখিত অবস্থায় আমরা সুখ পাই, যথা 
পেশী সঞ্চালন, পরিশ্রমের পর বিশ্রাম, ইন্দ্রিয় 
সকলের সুস্থ অবস্থা, পরিমিত ইন্দ্রিয় স্কুথ 

সম্ভোগ; ক্ষংপিপাসার পরিতৃপ্তি, মিষ্ট 

আস্বাদ, স্থুগন্ধ আত্রাণ, কোমল ও ঈষছুষ্ণ 

বস্তর স্পর্শ; নাল মান সমন্বিত শ্রুতিমধুর 
শ্ব, নানা বর্ণে রঞ্জিত দৃশ্য সকল, আলোক, 

দ্ধের পর স্বাধীনতা লাভ, আশ্চর্য্য 

বাপার দর্শন, কোমল বুত্তি সকলের 

পরিচালনা, দাম্পত্য প্রণয়, মাতৃ ও পিত় 

স্নেহ, বন্ধুত্ব, শ্রদ্ধা ভক্তি, আত্ম প্রসাদ, 

প্রশংসা, শক্তি, প্রত্বত্ব, আধিপতা, প্রতিশোধ 

পাইবার ক্ষমতা, জ্ঞান, মানসিক শক্তি সঞ্চা- 
লন, সঙ্গীত, চিব্রবিদা1, কবিতা, স্বাভাবিক 

সৌন্দর্য, সহানুভূতি, নীতি ও জ্ঞানের স্বস্তি 
ধশ্ব্য, ধন্ম, সমাজ, জীবন ধারণ ইত্যাদি । 

নিম্নলিণিত অবস্থায় আমরা ক্রেশ, ছুঃখ বা 
যন্ত্রণা পাইয়া থাঁকি, যথা, পেশীর ক্লান্তি, 

শরীরের কোন যন্ত্রের বিকার এবং রোগ- 

সমূত ; শীতলতী, বিস্বাদ, ছুর্গন্ধ, অন্ধকার, 
অত্যন্ত আলোক, ইন্দ্রিয় স্থখের অতৃপ্তি; 
স্বাধীনতার পর রুদ্ধ অবস্থা, সকল প্রকার 

ভয়, শোক, স্নেহ ও ভালবাদার সামগ্রী 
হইতে বিচ্ছেদ, লক্জ' প্রাপ্তি, অবিচ্ছেদে এক 

রূপ অবস্থাধ থাকা, আস্ম অবনতি.ও অপমান, 
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শক্তিহ্ীনতা, দাসত্ব স্বীকার, প্রতিশোধ | করি যে, নুন চলি- 

লইতে অপারগ হওয়া, অজ্ঞানতা, কদর্ধ্যতাঁ, | তেছে) তাহাতে বর্তমান সুখ ছুঃখের অবস্থা 

অন্থস্থতা, অতিরিক্ত পরিশ্রম, মূর্খতা, নীচতা, | জীবন রক্ষার্থে নিতান্ত প্রয়োজন । 
মৃত্যু ইত্যাদি। এই সুখ দুঃখের অবস্থা, উক্ত মতাঁবলম্বীদের মধ্যে জনষ্টয়র্ট 

হইতে কেহ ইচ্ছা করিলে সম্পূর্ণ রূপে উহা-. ৷ মিল এক জন প্রধান। মনে করা ধাউক, 
ট৯র অতীত হইতে পারেন না। ইচ্ছা: । আমর! সর্বশক্তিমান, দয়াশীল ঈশ্বরের সহিত 
করিলে আজীবন কেহ ছুঃখ ভোগ করিষা ূ  জগতের সুখ দুঃখের অস্তিত্বের সমন্বয় করিতে 

কাটাইতে পারে না; তাঁহাকে কিছু না কিছু | আপাঁতত অক্ষম। কিন্তু সেই জন্ট কি ইহ 
স্থের অংশ লইতেই হইবে। সেই রূপ সিদ্ধান্ত কৰা যাইবে যে, পৃথিবীতে এমন 

দ্রঃখও মন্তুব্যের অনিবার্ধয ঘটন1। অসম্পূর্ণ | কোন সত্য নাই, যন্বারা ঈশ্বরের সর্বশক্কি- 

মনুষ্য, কোন বিষয়ে সম্পূর্তী লাভ করিতে : মান ও দয়াময় স্বরূপের সহিত সুখ ছুঃখের 

পারেন ন!! পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় ছুঃখ | অলিত্বের কোন সমন্বয় আদৌ হইতে পারে 
যন্ত্রণার অতীত হওয়া মনুষোর পক্ষে প্রার্থ ৷ | না। সর্বশক্তিমানের অর্থ কি? যে শক্তি দ্বারা 

নীয় কি না, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। (সকল বন্ত উৎপন্ন হইতে পারে, অথবা সকল 
অনেকে হয়ত এ কথ। শুনিয়। হাসিতেছেন ; কার্ধ সম্পন্ন হইতে পারে, তাহাকে সর্বশক্কি- 

অথবা ধর্ম-ব্যবসারীদিগের ইহা প্রলাপবাক্য (মান কত বলা যায়। এবং যাহা কিছু 

বলিয়া উপহাস করিতেছেন। এক শ্রেণীর চিন্তা সস্তব হয়, তাহাই বস্ত বা কার্য বল! 
দার্শনিকেরা পৃথিবীতে এই ছুঃখের অস্তিত্ব, ূ ৷ যায। কিন্ত পানদোষ-শুহ্য মাতাল, সাধু 

আছে বলিয়া ঈশ্বরের তিনটা স্বরূপে সন্দেহ : চোর, চতুভূ্জ সমন্বিত পঞ্চভূজ, ছুই পারের 
করেন। তাহারা বলেন, ঈশ্বর একাধারে : পর্বত শূন্য উপত্যকা, ইত্যাদি আমাদের চিন্তায় 
স্ধবজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও দয়াময় হইতে পারেন ! সন্তব হয় না। যদি কেহ বলেন, ইশ্বর একটা 
না। তিনি দয়াময় ও সর্বশক্তিমান হইলে : ত্রিছুজ হুইটা সরল রেখার দ্বারা নির্মাণ 

কেন জীবের দুঃখ দেখিয়া মোচন করেন না? করিতে পারেন না, সুতরাং তিনি শক্তিহীন, 
আর সর্ধজ্ঞ হইলে তিনি কেন পৃথিবীকে  স্তাহী হইলে আমরা তীহাকে অজ্ঞান বা 
এরূপ ভাবে স্থজন করিলেন না, যাহাতে ৷ বাতুল ভিন্ন অন্ত কিছু মনে করি না। যেমন 

জীবগণ ছুঃখের অতীত হইত ? ইহাতে স্পষ্ট ৷ | ইটা সরল রেখার দ্বারা একটা ত্রিভুজ 

বোধ হইতেছে যে, হয় তিনি নির্দয়, নয় নির্মাণ সম্ভব নহে, সেইরূপ স্ুখোৎপত্তির 

তিনি জীবের ছুঃখের প্রতি উদাসীন । পৃথি- | উপাদান যে ছুঃখ হইতে পারে না, এ কথা 
বীর গঠন প্রণালী যেরূপ দেখ' যায়, তাহা | কে সপৎ্ করিয়া! বলিতে সাহসী হইবেন ? 
হইতে অন্তরূপ ঈশ্বর কেন করিলেন না, এ | সুখ ছুঃখের সহিত এরূপ সম্বন্ধ থাকা যে 
প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা৷ অক্ষম। তবে [ একেবারে অসম্ভব, তাহা আমর বিশ্বাস করি 
আমরা এ কথা বলিতে পারি যে, পৃথিবী | না। ঈশ্বরের সর্বশক্তিমানতা শ্বক্ষপ ভাহরি 
যেরূপ/হ্ছজিত হইঘাছে ও ক্রমান্বয়ে স্থজিত | দয়ার ন্তাঁয় অন্ঠ স্বরূপ দ্বারা বিধিবদ্ধ নহে, 
হইয্লা আসিতেছে, (আমরা এরূপ বিশ্বাস ; তাহা কে বলিতে পারে? ইহা! গ্রুব সা থে. 



২৪৬ নব্যভারত । (অইম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা । 

ঈশ্বর তাহীর “বৃত্তের পরিধির সকল স্থানেই ; প্রথমত বেদন। বা যন্ত্রণা, আমাদের জীবন 
সং। 

: ৰ রক্ষার্থে বিশেষ কার্ধা করিয়া থাকে । অগ্নির 

রা [05855 । দহনে যদ আমরা জালা যন্ত্রণা অনুভব না 
প্রভ্ গুতের কেবল দুঃখের 
গর টাকাও করিতাম, অস্ত্রের দ্বারা আমাদের মাংসবিদ্ধ 

আগার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাই- 

যাঁছেন। ছুঃখ ও নৈরাশ্ডের প্রাছুর্ভীব রোগের হইলে যদি 'আমরা কোন যন্ত্রণা বোধ না 

ৰ ০ ও ৃ ৰ করিতাম এবং দুর্গন্ধ যদি আমাদের কোন 
আধিকা এবং যঙ্বপ্ার সর্ধব্যাপিত্ব দেখিয়! 

। কষ্ট অনুভব ন1 হইত, তাহা হইলে আমাদের 
পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার প্রতি প্রায় সক- | টি নই 

বর্তমান শরীর গঠন লইয়া জীবিত থাঁক! 
লেই অসন্তষ্ট, স্থৃতরাঁং ছুঃখ 
রে রর নি রি | অসস্তুব হইত। এরূপ অবস্থায় আমর! সর্বদা 

'দীদের ১ কটা রঃ _ রে রে ৰ মৃত্যু যাচিয়া লইতাঁম এবং আসন্ন বিপদও 
২ ্ 8 ৷ আমরা বুঝিতে পারিতাম না; অথবা যখন 

বোধ হয়। তাহার! যে সকল ছুঃখ, যন্ত্রণা ও 
( বিপদ হইতে উদ্ধারের কোন উপায় নাই, 

ক ঘটনার উপর আপনাদের ভিততিস্থাপন র তখনই আমাদের চৈতন্য হইত। অজ্ঞান 

রি ০ ূ সন্তানেরা অগ্নিতে হস্ত পোড়াইয়া, অস্ত্রে হস্ত 

ধান ভরা রানার রী ৷ কাটিয়া, অভক্ষা ভক্ষণ করিয়া কষ্ট পাইতেছে, 

হৃদয়ের ভাব নহে। যতই আমর! এ বিষয়ে র 255 55858 
আত্ম রক্ষা শিক্ষা পাইর। থাকে । আমাদের 

আলোচনা ও চিস্তা করি, ততই আমরা! 
1 শিক্ষা তিন প্রকারে হয়, দেখিয়া, শুনিয়া ও 

দেখিতে পাই যে, অমিশ অশুভের অস্তিত্ব 
নাই | ঘোর বিপদের মর্যে আমর কিছু না ূ ঠেকিয়া ঠ কিন্তু শেষোক্ত প্রকারে যে শিক্ষা 

কিছু শুভ হি রর | এব বে হি ৰ হয়, তাহা! সর্বাপেক্ষা স্থায়ী। স্বভাবের 
০] এ উ) এব বললে । 

। নিয়ম ভঙ্গ করিয়া আমরা অনেক সমর 
ছুঃখকে আমরা সময়ে সময়ে সুখে পরিণত । জনি হিলারি 

করিতে পারি। স্পেন্সার তীহার [96 | রর 
টি রি র | স্বভাব আমাদের চৈতন্য করিয়। দেয়, যখন 
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রে ০০০৯০০০০০০৪ নিয়ম ভঙ্গ বিবত না হই, তখন উহা! আঁমা- 

প্রবল ঝড়, ধ্বংশের অবতার । ইহার দিগকে কক্শিস্বরে লাঞ্ছনা করে। ইহাঁতেও 

অনিষ্টকারী শক্তি সকলেই বিদিত আছেন । : যদি আমরা! উহার আদেশ গ্রহণ না করি, 

কিস্ত এই ঝড়ের. আনুষঙ্গিক ঘটনার মধ্যে ূ তাহা হইলে শীঘ্র আমর যথাবিহিত শান্তি 

আমরা! কতক শুভ কার্য্ের অনুষ্ঠান দেখিতে : পাই। যদিও তাহার সতর্কতা ও শান্তি 

পাই। ইহার দ্বার! বাঁযু পরিষত হয়, রোগ ; আমাদের পক্ষে কষ্টদায়ক, তথাপি ইহারই 
নিবারিত হয়, এবং ফল সশ্ত উৎপাদনকারী : ছারা আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবন, 
বৃষ্টি হইয়া থাকে । যন্ত্রণা ও কষ্ট যদিও সর্ব- ; রক্ষা হইয়া থাকে । কষ্ট যন্ত্রণা, শোক ও ছুঃখ 

ব্যাপী, তথাচ ইহার মধ্যে আমরা কিছু না | যে কেবল দৈহিক বা শারিরীক নিয়ম রক্ষার্থে 

কিছু গুভ দেখিতে পাঁই। কাঁ্ধ্য করে, তাঁহা নহে; কিন্তু ইহাদের দ্বারাই 



ভাঙ্, ১২৯৭) সুখ ও ছুঃখ। ২৪৭ 
টিটি ৬৯৯ 

মানসিক পরিবর্তন ও চরিত্রের বিফাঁশ সাধিত 

হইরা থাকে। ইহার একটি দৃষ্টান্ত এখানে 

উদ্ধৃত হইল। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইতালীর 
অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছিল। নগরবাঁপীর। 

সকলেই কোন না কোন দস্থ্য দলভুক্ত, 

অরাজকতার এক শেষ, আততায়ীর! অবাধে 

তাহাদের দুবৃত্তি চরিতার্থ করিত। আহত 

ব্যক্তিরা বিচারপ্রার্থী হইলে সফল হইত ন। 

এই সময়ে ইতালীর ছুইটা যুবক পরম্পরের 

কত আশা ও উন্নতির কথ! বলিতে বলিতে 

এক দ্দিন সন্ধ্যাকালে পথিমধ্যে ভ্রমণ করিতে- 

ছিলেন, দৈবাৎ জ্যোষ্ঠটি কনিষ্ঠকে রাখিয়া 

কোন কার্ধা বশত স্থানাস্তরে গমন করিলেন, 

কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, ভ্রাতার 

শোণিত-সিক্ত মৃত শরীর ধুলায় লুণ্ঠিত রহি- 

যাছে। এই ঘটনার তাহার জীবনকে সম্পূর্ণ 

রূপে পরিবর্তিত করিল। ইহাঁতে ইতা'লীর 
উদ্ধার-কর্তার জম্ম হইল । সেই জম্ঠ ভ্রাতার 
নাম রিয়াঞ্জি, তিনি বলিয়াছিলেন, “চা:]] 

110০5 00৮ 8150 09 1096109 7 (1009 81081 
৪10, 99 ১9/011)0 1)9 19010018193 1980 ০৬০: 
1170 ০0189, 1013 1108 77871060799, %5 11 
101) 9009 1079,61 02 115008601)) 9170 
ঠ1068 71911) 1019 1909 ৮799 98 10210 25 
(1০ 09801099109 18110) 10 16 29 200 
19089710219 201) 07191 

11000 (1786 01900 018, 91)0 079 
10720 10789) 09019, 1)9+ 7১1071)2) 1080 
৪0671901106, ৬/101) 1019 9০9132 10:০- 
61091 9190. 113 ০0দা। ০0৮. 7306 00৮ 
1796 95180, 011৪ 06010 111979607০0: 
10109 00121161099 19001 1১06 2 00900 
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ইতিহাস হইতে এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত 
উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। স্বার্থত্যাগ, আত্ম- 
জ্ঞান, সাহস, বিক্রম, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি 

সগুণ কোন কালে কষ্ট ও যন্ত্রণা ভিন্ন সম্পূর্ণ 
বিকশিত হয় কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ 

মাছে। ধীহারা কষ্ট সহ করিয়াছেন, তাহা- 
রাই বলবাঁন। যাঁহারা নিজ শরীরে যন্ত্রণ। 
ভোগ করিয়াছেন, তাহারা পর দুঃখ ও যন্ত্রণা 

নিবারণ করিতে ও তাহাদের সহিত সহান্গৃভৃতি 
করিতে সক্ষম । এইরূপে আমরা দেখিতে 
পাই যে, ব্যক্তিগত ছুঃখ ও যন্ত্রণীই পরস্পরের 
আন্ুকুল্যের প্রত্রবণ। অন্যের ছুঃখ নিবারণ 

করিতে যাইয়া নিজের ছুঃখ অনেক পরি- 
মাণে পরিবত্তিত হইয়! থাকে । কষ্ট ও যন্ত্রণা 

৷ হইতে অন্য প্রকার উপকারও হইয়া! থাকে, 
 ইভার দ্বারা কেবল যে ছুঃণী ও যন্ত্রণাভোগীকে 

। বল দেয় এবং তাহাকে পবিত্র করে, তাহা 

৷ নহে, কিস্তু ইহার দ্বারা আশ্রয়দাতার হৃদয়ে 

৷ সন্থৃভৃতি ও পরোপকারের ভাব উদ্দীপন 
করিয়া দেয়। 01156 ড570991] 17010769 

সুন্দর রূপে বলিয়াছেন যে, দীর্ঘকালব্যাপী 

রোগগ্রস্ত বন্ধুর সেবা শুশ্রুষা করিলে যেমন 
শ্বেত শক ও কেশ আনয়ন করে, তেমনই 
ইহাতে হৃদয়কেও শুভ্র বা পবিত্র করে। মনুষ্য 

জীবনের ইতিহাসে আমরা! দেখিতে পাই যে, 
যাচাদের জন্য আমরা কষ্ট ভোগ করি, তাহা- 

দের প্রতি আমর! অধিক অন্ুরক্ত হুই। 

গর্ভধারণ, প্রসব কালীন বেদনা, এবং সন্তান 

লালন পালনে মাতার যে কষ্ট ও চিন্তা হইয় 
থাকে, তাহাই সন্তানের প্রতি অকৃত্রিম 
ন্নেহের মূল। পুর্ব্বে যাহা কথিত হইল, 
তাহাতে কেহ যেন এপ মনে না করেন যে, 

ছুঃখ কষ্টের সকল গুরুত্ব ভেদ করিতে 
আনর! স্পর্ধা করিতেছি। তবে ইহ! বল! 
যাইতে পারে যে, উপযুক্ত চিন্তার দ্বারা আমর! 
ইহার অন্ধকারাচ্ছন্ন পথকে কিয় পরিমাণে 

আলাঁকিত করিতে সমর্থ হই। এই বিচারে 

আমরা নিম্নলিখিত উপসংহারে উপনীত 
হই। 

স্পীস্পাীপী 

সি 



৯ পৃথিবী£কেবল সুখের অথবা কেবল : আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে । যদ্দি 

ছুঃখের আগার নহে, স্থখ দুঃখ ছুইই সকল ; আমরা উহাদিগকে ইচ্ছা! পূর্বক বহন করি, 
মন্ষ্যর অনিবার্ধ্য ঘটনা। ইহারা আমাদিগকে বহন করিবে এবং আমা- 

২। যেমন আমরা জ্ঞান, বিদ্যা ও ধর্মের : দের ঈপ্সিত স্থানে লইয়! যাইবে । যদি আমরা 
আলোচনায় পৃথিবীর বাহ্বস্তর অতীত কত ; অনিচ্ছ। পূর্বক উহা! বহন করি, উহা! আমা- 

নৃতন স্থখের আগার স্জন করিয়৷ থাকি, ! দিগের উপর আধিপত্য প্রকাশ করিবে এবং 

সেইরূপ নূতন প্রকার ছুঃখও আমরা স্থজন | আমর! উহার ভারে ভারাক্রাস্ত হইয়া পড়িব, 

করি। অথচ উহার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে 

৩। ছুঃখকে যেরূপ অপ্রিয় বস্ত বলিয়া | পারিব না। একটা অপ্রিয়কর অশুভ বস্ত আমরা 

আমর! সাধারণত অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া : পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া দেখিতে পাই 

থাকি, প্রকৃত পক্ষে উহ সেরূপ অহিতকর সা- ূ যে, অপর একটা গুরুতর অশুভ আসিয়া উপ- 

মগ্রী নহে। বর্তমানে পৃথিবীর যেরূপ গঠন ও ূ স্থিত হয়। যাহা এ পর্যান্ত কোন মনুষ্য সম্পূর্ণ 

বাস বস্ত্র সহিত আমাদের যেরূপ সম্বন্ধ ; রূপে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, তাহার 

আছে, তাহা অনুভব করিলে ছুঃথ যন্ত্রণ! (হস্ত হইতে কেমন করিয়া আমর! পরিত্রাণ 

আমাদের জীবন রক্ষার্থে কতক পরিমাণে ! পাইব? এরূপ আশা ছুরাশ। মাত্র। ধার্মিক 
আবশ্যক বলিয়। বোধ হয়। ৃ লোকদেরও ছুঃখ অল্প নহে। যতই তাহার! 

৪। ছুঃখ কষ্ট হইতেই ধৈষায, সহিষ্ণুতা, : উন্নতি লাভ করেন এবং ঈশ্বর প্রেমে অনু- 

স্বার্থত্যাগ, সাহস, বিক্রম, সাহান্থৃভৃতি, স্নেহ, ূ রক্ত হন, ততই তাহার বিচ্ছেদে দুঃসহ যন্ত্রণা 

মমত। প্রতিতি সদ্গুণ অধিক স্থলে উৎপন্ন । ভোগ করেন। 

হইয়া থাকে । ছুঃখের সময় ঈশ্বরেব প্রেম-মুখ যেরূপ 

এখন দেখা যাউক, সুখ বৃদ্ধি ও দুঃখ হাঁস ূ সুমিষ্ট বোধ হয়, এমন আর কোন 

করিতে হইলে আমাদের কি করা কর্তব্য। | সময়ে নহে। যখন সমস্ত পৃথিবী আমাদের 
যখন দেখিতেছি যে, ছঃখ অনিবার্ধ্য, যেখানে | বিমুখ হর, আমরা নিঃসহায় ও নিরাশ্রয় হইরা। 

কেন আমরা যাঁইনা, যতই কেন আমরা স্থ | উদ্ধে দৃষ্টিপাত করি ও নয়নাশ্র বিসঙ্জন 

অন্বেষণ করি না, আমাদের বিষয় কীর্য্য | করি, তখন অন্ুতাপিত হৃদয় কত ন! স্থুথ 

যতই কেন ভাল রূপে নির্বাহ করিনা, তথাচ | পায়। তখনই বলি, ছুঃখই পরিত্রাণের মূল 
অসম্পূর্ণ মন্ুষ্যের ছুঃখের হস্ত হইতে নিস্তার | মন্ত্র। যখন হুঃখ আসিয়া! আমাদিগকে অধি- 

নাই, শারিরীক বা মানসিক কষ্ট কতক পরি- | কার করে, তখন শত্ররা আর আমাদিগকে 
মাণে সহ করিতে হইবেই হইবে । অনেক | আক্রমণ করে না। ছুঃখই মনুষ্যের হৃদয়ের 
সময় আমরা আমাদের নিজেদের উপর । বল বৃদ্ধি করে। 

বিরক্ত হই। প্রতিজ্ঞা পালনে অক্ষম হইলে, বেন (891) তাহার মেন্টাল ও মরাল 
আশানুযায়ী উন্নতি লাভ করিতে ন! পারিলে, | সায়েন্সে নিয়লিখিত কয়েকটা নিয়ম, সুখ 

আত্মগ্লানি আসিয়া আমাদিগকে আ্রিক্লমীণ | লাভের পক্ষে আবশ্তক বলি! নির্দেশ করি- 

করে হংখ, কষ্টও যন্ত্রণা চারি দিকে | য়াছেন। 



ভাদ্র, ১২৯৭।) 

(১) কোন স্থখের পরাকাষ্ঠ। লাভ করিতে 
হইলে, সুখের কারণ সম্পূর্ণ নূতন হওয়া! আব- 
শ্তক। যথা জননীর প্রথম সম্তান। নৃতন 
প্রেমের যে সুখ, তাহ পুনরায় লাভ করা 
যায় না। 

(২) প্রত্যেক সুখের কিয়ৎ কাঁল নিবৃত্তি 

থাক আবশ্তক, নতুবা উহা। স্থখ বলিয়া! বোধ 
হইবে না। আমরা কোন আহ্লাদ বা স্থথ 

কেবল কিছু কালের জন্য সম্ভোগ করিতে 
পারি, তাহার অতিরিক্ত আর পারি না। 

স্থুখোৎপত্তির কারণ কিছু কাল বিরাম থাকা! 

আবশ্যক | 

€৩) অনবরত সুখে থাকিতে হইলে প্র- 

ত্যেক ব্যক্তির নান প্রকার স্থখের বস্ত্র থাক! 

আবশ্তক, এই সকল বস্ত যত বিভিন্ন হইবে 
ও ক্রমান্বয়ে মন্্ুষযের আয়ত্বাধীন হইবে, 

ততই সুখ বৃদ্ধি হইবে । কোন সুর ষতই 
কেন সুমিষ্ট ও সুশ্রাব্য হউক না, উহা একা- 

ধিক্রমে শুনিলে কখনই স্ুখ লাভ হয় না। 

মন্ত্রণী হইতে মুক্তি অধিকন্ত সুখের একটা 
উপায়, যথা, রোগের পর সুস্থতা লাঁভ। 

মনের কোন উদ্দিপ্নত। বা ম্লানতার অবসান । 

মারিভয় হইতে মুক্তিলাভ। বহুকাঁলের ঈপ্সিত 
অথচ অতৃপ্ত সখ প্রাপ্তি। সুখ লাভ 

করিতে হইলে পুর্বে কষ্ট বা হুঃখ ভোগ 
করা যে একান্ত আবগ্তঠক, তাহা নহে, কিয়ৎ 

ল স্থুখের বিরামই স্থুখভোগের পক্ষে 
যথেষ্ট। খাদ্য, শরীর সঞ্চালন, সমাজ ও সঙ্গীত 

প্রভাতি হইতে আমর! যে স্থখ পাই, তাহার 
মধ্যে মধ্যে বিরাম আবশ্তক । এইরূপ বিরা- 
মের পর স্থখই যথার্থ নির্দোষ স্থথ। কিন্তু 
ইহাঁও ঞ্ুব সত্য যে, হুঃখ কষ্টের পর আমরা 
যে সুখ পাই, তাহ! সর্বাপেক্ষা অধিক এবং 
অত্যস্ক প্রথর। 

সখ ও দুঃখ । 

সে 

৪০১ 

(৫) পরিশ্রমের কষ্ট লাঘব করিবার জন্ত 
পরিবর্তনও উপকারী । সম্পূর্ণরূপে ক্লান্ত ন৷ 
হইলে, এক প্রকার কার্ষ্যে পরিশ্রাস্ত হইলে, 
অন্ত প্রকার কার্য করিতে আমরা সক্ষম 

হই। মান্সিক পরিশ্রমে ক্লাস্ত হইলে, আমর! 
শারীরিক পরিশ্রমে সক্ষম হই। চিস্তাতে 
বিরত হইয়া, পাঠ ব! কার্যা করিতে পারি। 
বিজ্ঞান হইতে বিরত হইয়া, সাহিত্য বা চিত্র- 
বিদ্যার আলোচনা করিতে সক্ষম হই। 

স্বয়ং কোন কার্ধ্য করিয়। ক্লান্ত হইলে, অন্তের 
সাহায্যে কার্য কর। যায়। 

(১ স্বভাবদত্ত সুখ ব্যতিরেকে আমর! 
স্থখের স্থান বৃদ্ধি করিতে পারি। জ্ঞান ও 

ধর্শের আলোচনা ও উৎকর্ষ লাভই এঁই 

শ্রেণীর মধ্যে প্রধান । প্রতি ও মনুষ্য জীব- 

নের গৃঢ় তত্ব জানাই জ্ঞানের উদ্দেশ্ত | 
আমর দেখিতেছি যে, সচরাচর যেরূপ 

মনে করিয়া! থাকি, দুঃখ আমাদের সেরূপ 

অহিতকর সামগ্রী নহে। বরং আমর! 

অনেক সময় উহার ভিতর আমাদের 
হিতকর সামগ্রী লুক্কায়িত রহিয়াছে, 

দেখিতে পাই । সুতরাং সন্তষ্ট চিত্তে আমা- 

দের সকল অবস্থা গ্রহণ করা আবশ্তক । 

দুঃখের অবস্থায় হৃদয়ে বল সঞ্চয় করিয়! 

নূতন উৎসাহ ও বীর্যের সহিত কার্ধে প্রবৃত্ত 
হওয়া আমাদের পক্ষে শ্রেয় । এবং সুখের 

সময় সাবধান পূর্বক পদক্ষেপ করা! উচিত । 

কেন না, সুখ দুঃখ উভয়ই আমাদের পরীক্ষার 
অবস্থা, উভয়ই আমাদের সহজে বিপথে লয়! 
যাইতে পারে, এবং বোঁধ হয়, স্থুখের সে 

ক্ষমতা দুঃখের অপেক্ষা অধিক । সেই জন্ত 
এক জন বিজ্ঞলোক বলিয়াছেন £-- 

40109 01815 01010810901 
9 6080 06 %05975105 . 
11095179 £991090 ৪৫$/৪৮ 

শ্রযোগেন্ত্র নাথ মিত্র । 

৬২ স্পা 



মহীরাফ্র । 
(৩) 

€ 

থলঘাট দেখিতে হইবে বলিয়া! প্রাতঃ | বালের সাহায্যে পার হইতে হয়। নানা 

কালে পুনা হইতে রেল পথে যাত্রা কর! 

হইল। সন্ধ্যার কিছু পুর্বে কথিত স্থানে গাড়ী 

আসিল । বোরঘাটের ন্যায় থলঘাটে পর্বতের 
উপর দিয়! লৌহ-পথ। * প্রাক্কৃতিকসৌন্দধ্য 
সম্বন্ধে বোরঘাট শ্রেষ্ঠ বলিয়া অনুমান হইল । 

রাত্রি ১০টার সময় নাসিক রোড ষ্টেসন হইতে 
টাঙ্গাোগে তিন ক্রোশ যাইয়া উপাধ্যায়ের 

বাটীতে, বাসস্থান পরিকল্পিত হইল। এই 

নাসিক দক্ষিণবাসীদের কাশী । কথিত আছে, 

শ্রীরামচন্ত্রানজ এই স্থানে হুর্পনথার নাসিকা 
ছেদন করিয়াছিলেন বলিয়া জনস্থানের নাম 

নাসিক হইয়াছে । এখানে গোদীবরীকে গঙ্গা 
কহে। এই খান হইতে ৮ ক্রোশ দূরবর্তী | 

স্থানের রাজগণ দেবালয় স্থাপন করিয়াছেন । 

মন্দিরের গঠন বছুবিধ। আমরা অতি আগ্র- 

হের সহিত পঞ্চবটি দর্শন কবিতে গেলাম, 
সেখানকার দৃশ্ঠ অতি অকিঞ্চিংকর। অতি 

অল্প দিনের পাঁচটা বটবৃক্ষ সমীপে এক খানি 
খোলার ঘরে সীতাদেবীর গহ্বর আছে। 

রামচন্দ্র যে রথে আরোহণ করিয়া অযোধ্যা 

হইতে আসিয়াছিলেন, ভক্তগণ অদ্যাপি 

এখানে তাহ! দেখিতে পান। নাসিকের 

গোদাবরী তীর অতি রমণীয়। নগরে দর্শ- 

নীয় কিছু নাই। অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়া 
। জ্ঞান হইয়াছিল, কাশীর ন্তায় মনোরম নদী 

তীর জগতে আর নাই। এক্ষণে দেখিতেছি, 

চক্রতীর্থ হইতে গোদাবরী উৎপন্ন হইয়া মহা- ; নাসিক সে বিষয়ে হীন নহে। এখানে আমার 
রাষ্ট্র, নিজাম রাজা, সরকার প্রদেশ দিয়! 
বঙ্গসাগরে পতিত হইয়াছে। দৈর্ঘ্য ৪৫০ 

ক্রোশ হইবে । বাটার জল যেমন পয়ঃপ্রণালী 

দিয়া বাহির হইয়া বাঁটা পরিষার রাখে, 
পৃথিবীর জল নদী দিয়! বহিয় সেইরূপ ধরা 
পবিত্র করে। উৎপত্তি স্থান নিকট বলিয়া 

এখানে গোদাবরীর পরিসর ও গভীরতা 

অর । সেজন্য ন্নান প্রভৃতির সুবিধা করণার্থ 

কুণ্ড ও প্রণালী নিশ্্ীণ করিতে হইয়াছে। 

স্থান বিশেষ উচ্চ নীচ হওয়ায় জলের পতন 
সুন্দর দেখায় । নদীর উভয় পারে বসতি ও 

চক্ষে কোনও কোঁনও বিষয় কাশীর গঙ্গাতীর 

অপেক্ষা সুন্দর দেখাইল। এখানকার গঙ্গার 

প্রবাহ সংকীর্ণ, সেজন্য উভয় পারে ঘষ্ট ও 

মন্দির রচিত হইয়া বারাণসী অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠতা 

লাভ করিয়াছে। অসংখ্য জ্যোতির্শয়ী 

মরাঠী ত্রাঙ্মণ-ললন! সতত গোদাবরী কূল 
আলো! করিয়া রহিয়াছেন। গৃহদেবীগণকে 

স্নানের পর পুজাদি করিতে প্রায় দেখা যায় 

না। গৃহকর্থেই ব্যস্ত থাকেন। দিবাভাগে ষে 

কোন সময়ে তীর্থ দর্শন করিতে যাঁও,দেখিবে, 
»বাইরা বস্ত্র ধৌত করিতেছেন ও দুরে 

দেবমন্দির, সুতরাং জল ভাঙ্গিয়া কুণ্ডের আল-| থাকিলে সোপানের উপর বন্্রতীড়নের পট 



ভাদ্র, ১২৯৭1) 

পট শব শ্রুতিগোঁচর হয়। নদীর তট এক 

সোপান খোদিত হইয়াছে । চন্ত্রমাশালিনী 
সন্ধাঁকালে তছুপরি উপবেশন করিয়া দেবা 

লয়ের রৌশনচৌকি শুনিতে শুনিতে এবং 

রামকুণ্ডের উপর প্রদত্ত দীপমালার জল মধ্যে 

নিক্ষিপ্ত রশ্মি নিরীক্ষণ করিয়া কাশীর অহল্যা 

বাইয়ের ঘাট মনে আসিল । কান্তিকী পৌর্ণ 

মানীতে মহাদেব ত্রিপু্ণাস্থর বধ করেন। 

তজ্জন্য.গোঁদাবরী তট দীপ-আলিতে মণ্ডিত 

হইয়াছে ও দেওয়ালির উপটৌকন দারুকাম 

অর্থাৎ পটাক। রমণী হস্তে পর্য্যস্ত শব্দায়মান 

হইয়া আঁনন্দলহরী তুলিতেছে। কপালেশ্বর 

রাঁম লক্ষণ প্রভৃতির অদা রাত্রে শিঙ্গীর বেশ 
হইয়াছে । বহু নরনারী ইতস্ততঃ ভ্রমণ করি- 
তেছে। রাম লক্ষণের মন্দিরে ছুইটা অশ্ব 
সজ্জিত করিয়! সেবার জন্য বিগ্রহেব সন্মুখ- 

বর্তী প্রাঙ্গণের ছুই পার্থ রাখা হইয়াছে। 
নদী তীরে শিবলিঙ্গের উপর পিত্বলের শিব- 

সমাধিস্থান মার্জিত করিয়া সন্ভতানগণ দীপ 

দিয় উজ্জ্বল করিষাছেন। পঞ্চ দ্রাবিড়দিগের 

মধ্যে প্রথা আছে, প্রাচীন গৃহস্থ মোক্ষ লাভ 
করিবার জন্ত মৃত্যুকালে শঙ্করমার্গানুযায়ী 
সন্গাস আশ্রম গ্রহণ করেণ। সেই কারণে 

নাসিকে ছুই চারি জন দণ্তি থাকিলেও বহু 
সমাধি (গঙ্গাতীরে) দৃষ্ট হয়। কপুরথলার 

রাজার ইংলগ যাইতে ইভন নগরে মৃত্যু হয়। 

তাহার শব গোদাবরী তীরে যে স্থানে দাহ 
করা হইয়াছে, তথায় একটা বেদী নির্শিত 

হইয়াছে ও অন্য স্থানে তীহার় স্মরণার্থ 
ইংরাজী প্রখানুযায়ী মন্দির. রচিত হইয়াছে । 

এই স্থানে ফল মূল বিক্রয়ের হট্ট সমাবেশ 

মহারাষ্ী। - ২&১ 

নদী তীয়ে আসিলে, সুতরাং, এ জনপদের 

সকল লীলা দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এখাঁন- 

কার জন সংখ্যা ২২৪৩৬ । 

পাওলেনা অবশ্য দর্শনীয়। প্রথমতঃ 
বিবেচন। করিয়াছিলাম:'যে, পর্বতে আরোহণ 

করিতে সমর্থ হইব না। বোধিসত্বের কৃপায় 

চটি জুতা পায়ে থাকিলেও উঠিতে পারি- 
লাম। আমি যত গুলি পর্বত-খোঁদিত 

দেবালয় দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে এইটি 
সর্বাপেক্ষা দ্বরারোহ। ইহাতে অনেক 
গুলি বিহাঁর নির্মিত হইয়াছে। তদ্ অভ্য- 
স্তরে নানাবিধ বৌদ্ধ মুর্তি অধুন! ত্রাহ্মণ্য 
ধর্মের দেবতা হইয়াছেন। একটি কন্দরের 

বাহিরে পালি অক্ষরে অতি বিস্তৃত লিপি 

উত্কীর্ণ দেখিলাম । রাঁমকুঞ্জ গোঁপাঁল ভাগ্ার- 

কব তাহার অর্থ প্রচার করিয়াছেন। শ্রীসটীয় 

শতাব্দীর প্রথম কালে এদেশে বৌদ্ধধর্ম 
প্রচলিত ছিল। এই লিখনে ভূমি প্রভৃতি 
দানের উল্লেখ আছে এবং যে অব আছে, 
তাহা গ্রীষ্টীয় ১১৮ হইতে ১২০ দৃষ্ট হয়। বিদেশীয় 
পঙ্ডিত কহেন, অশোকের অনুশাসন লিপির 

পূর্বে লিখম প্রথা দৃষ্ট হয় নাই। উল্ত 
অক্ষর আর্মেনিয়ম বর্ণমালা হইতে উৎপন্ন। 

ভারতীয় সকল প্রকার অক্ষরই সেমেটিক 

বর্ণমালা হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে। যাহার 
ধর্শে ইহুদি, দর্শন শাস্ত্রে গ্রীক্, রাজনীতিতে 

রোমান ও নীতি শাস্ত্রে স্তাকৃসন্ জাতিকে 
উত্তমর্ণ করিয়াছেন, তাহাদের ন্যায় পরদ্রব্য- 

গ্রাহী ব্যক্তি যদি কহেন, আমাদিগের 

জ্যোতিষ গ্রীকদিগের নিকট শিক্ষিত' ও 

লিপিকাঁ্ধ্য আর্মানিদের কাছে পাইয়াছি, 
তাহা সহস। বিশ্বাস করিতে প্রবৃদ্ধি হয় ন!। 

পাতুলেনায় একজন” ঘাঁটির” সহিত সাক্ষাৎ 

হইয়া থাকে । পর পারে সান্তাহিক হষ্ট হয়। | হইল, তিনি বোধ হয় প্রহরী, কিন্তু আমাদের 



৫ মব্যভারত। (অস্টম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা! 
সপ 

কাছে পাণ্ডার দাবি করিতে লাগিলেন । মান কুলিতেছে, লেখানে গাধজারগ বারি 
এ সকল মঠে আর বৌদ্ধধর্্মীবলম্বী লোকের । কিছুক্ষণ নীরা শিলাতলে উপবেশন করত 
সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভীবনা নাই । কলি- ; ছবিখানি হ্বদয়ে আঁকিতে চেষ্টা করিলাম । 
কাতায় একজন গীতবাস! যতিকে দেখিয়া | একজন জালিক জলের পতন-মুখে মংস্য 

তাহার পরিচয় লইয়াছিলাম। তিনি নেপালি: ধরিতে লাগিল। 
বৌদ্ধ, তাহার নাম জিজ্ঞাসা করায় কহিলেন, ্রান্বক ক্ষেত্র নাসিক হইতে ১০ ক্রোশ। 

শাক বংশ শ্বীতিধর্ম-ভিক্ষু। তিনি প্রত্যহ ;: এতদ্দেশীয় লোকের ভ্রম আছে যে,গোদাবরী 

প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের ঘাটে কন পূজা! | শৈল-ূর্গোৌপরি উড়,ম্বরী মূলে উৎপন্ন হই- 
করিতে আসেন। শেষগর্ভ নামক শাঁলগ্রাম : যাছেন এবং সেই জন্য উক্ত স্থানের নাম 

শিলার গাত্রে চন্্রনের সহিত কুজ্কুম কর্পুর | গঙ্গা দ্বার ও তন্মিয়ে সেই অন্ধ্যাঁয়ী কুশীবর্ত 
প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া ভগবান বুদ্ধের মূর্তি প্রভৃতি স্থান তীর্থজীবিগণ কর্তৃক কল্পিত 

লেখনী দ্বারা অঙ্কিত করেন। তদনস্তর ; হইন্বাছে। বাস্তবিক গৌতমী গঙ্গা! এস্থালে 
পঞ্জিকা! উদঘাটন করত তিথি নক্ষত্রের উদ্ভৃতা হন নাই। এখান হইতে যে ধার! 

উল্লেখ করিয়া সঙ্বল্প করা হইলে গন্ধপুষ্প ৷ বহির্গত হইয়া পর়ঃ প্রণালী দিয়া যাইতেছে, 
অঙ্কত সহকারে পুজা হইয়া থাকে। এক ৷ তদ্বার! নাঁলাঁর কম্কর সিক্ত হইতেছে না । 

প্রকার স্থগন্ধ চুর্ণের বর্তি দ্বারা আরতি শেষ জিন্জাসা করিলে উত্তর পাওয়া যাঁয়, এখানে 
করিয়া ” দেব লোকং গচ্ছ»» প্রভৃতি কথিত ; গঙ্গা গুপ্তা হইরা যাইতেছেন। আমরা যখন 

হয়। ইত্যাকার; অর্চনাকে ভিক্ষু মহাশয় কিক পৌছিলাম, তখনও কার্তিকী পুণি- 
রত্বমণ্ডল সমাধি কহেন। শালগ্রামের গাত্রে ূ মার উৎসব শেষ হয় নাই। ত্রান্থকেশ্বর 
বদ্ধ মূর্তি অঙ্কিত হইল দেখিয়া বোধিসত্বকে | জ্যোতিলিঙ্গের মধ্যে গণ্য।  ব্রাহ্মণেতর 

বিষ্ণুর অবতার বলিয়া জ্ঞান হইল। শাল- বর্ণ এবং পষ্ট বস্ত্র পরিহিত না হইলে 

গ্রাম শিলা এক প্রকার ত্বগাধার দেহ (2401- | ত্রাহ্মণগণও দেব সমীপে উপস্থিত হইতে পারে 

15308, শিরঃপদী (091,910 7০৭৪), বর্ণের  না। বাজিরাও কর্তৃক নিশ্শিতি ত্র্যম্বকেশ্বরের 

বহু কোষ্ঠী (82100101669) জীবের দেহাল-  স্ুুরহৎ মন্দির দর্শন করিয়া, প্ররুত প্রজ্র- 

শেষ মাত্র। গঙ্গাপুর! নামক স্থানে,গোঁদা- | বনের উপর শয়ান শেষশারী প্রভৃতি অনেক 
বরীর একটি জল প্রপাঁত দেখিতে যাত্রা : বিগ্রহ যুক্ত চৌদিকে মণ্ডপ বিশিষ্ট উৎস- 
কর হইল। পাহাড়ের উপর হইতে অনেক | জল পূর্ণ কুশীবর্ভ নামক মনোহর কুু- 
নীচে, স্থুতরাং প্রবলবেগে জলরাশি উজ্জ্বল | সমীপে মহামরী দেবীর বলি প্রেরণ 
বর্ণ ধারণ করিয়া মহাশবে পতিত হইয়া ৷ দেখিতে উপস্থিত রহিলাম । এ গ্রামে তিন 

ফেনিল হইয়া! উঠিতেছে, সেই জন্ত এই | সহ লোকের বাস। প্রত্যেক গৃহন্থের 
প্রপাতের নাম ছুধস্থলি হইঘ়াছে। মন যদি | নিকট একমুষ্টি তঙুল গ্রহণ করিয়া অন্পপাক 
অতি নীরসও হয়, তথাপি জলের এই উচ্ছণ-; করা হইয়াছে। এক খানি গরুর গাড়ীতে 
'সের সহিত হৃদয়কে উথলিয়া উঠিতে হইবে । ; ভাঁত বোঝাই দিয়! তাহার উপর রক্বর্ণ চূর্ণ 
বারিধারা ক্ষুধ হইয়া যে স্থানে পতিত হইয়া । প্রক্ষেপ করিয়া ইক্ষুদণ্ড ও প্রজ্ঞলিত মশাল 



ভান্্র, ১২৯৭1) “৮: ' মহারাষ্ট্ী। ২৫৩ 

প্রোথিত করিয়! দিলে, অগ্সিছোত্রী ও দেশমুখ হয়, তাহার নাম “্পুরন্নচ্যা পৌলি”। উষ্ণ 
সেই স্থানেই দেবিকে বলি [ভাতের গাড়ী]; দ্বতে নিমজ্জিত করিয়া তাহা খাইতে হয়। 
নিবেদন্ করিয়া দিলেন। যুগ্রন্ধরের উপর | পুনর্বার ঘ্বত আনিলে আমি ঘি চাহিয়া লই- 
একটী নানিকেল ভগ্ন করিয়া বাদ্যোদগমের | লাম, এবং পোলি দ্বার! উদর পূরণ করিলাম। 
সহিত শকট পরিচালন করা হইল। বলি : যে পোলা পরিবেশন হইতেছিল, তাহাও 

গ্রামের বাহিরে দিয়! আসিয়া, তবে জানপদ- | উষ্ণ। এখন বুঝিতে পারিলাম যে, রুটি মহা- 

গণ অদ্য ভোজন করিতে পারিবেন । পা | বাঠীয়দের প্রধান খাদ্য ; এই জন্য ভাত অল্প 

গণপর্তি শঙ্কর শুকুল মহাশয়ের বাঁটাতেই আমা-; করিয়া প্রথমে দিতে হয়। একটি বৌ ক্াস্ত 
দের আহার কর স্থির হইল । আমার সহচর | হইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। 
বিদেশীয়ের অন্ন গ্রহণ করিবেন না বলিয়া [আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বাইজি তুমি আহার 
"মুরমুরেশসুড়ী] ও পেঁড়া খাইলেন। উপাধ্যায় | কবিতে কেন বস নাই। তিনিকেবল, না, 

পত়্ীর! পরিবেশন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ; বহিলেন। পার্খে একটি স্ত্রীলোক আহার 
প্রথমতঃ পাঁতের উপর ছুই তিন প্রকার | করিতেছিলেন, তিনি কহিলেন, ইনি পেব- 

চাটুনি একটা বধূ দিয়া গেলেন। অন্য জনে | রাণী, অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী, কে অগ্রে 

প্রত্যেক পাত্রে একটি করিয়া দৌন! রাখিয়া ূ উহাকে দিবে? পুনায় একদিন মরাঠী 
দিলেন। তৃতীয় যাতা অন্ন আনিলেন। ভাত আহার করিয়াছি, তাহার উপদ্ধর ও চুক্র 

অতি অন্ন পরিমীণে দিতে দেখিয়! ভাবিলাম, | আমাদের পক্ষে অখাঁদা। সুপ ও শাক একক্রে 

এ দেশের লোকের আহার কি এত কম? ৃ _কচু শাক কুটিয়া দিয়া ডাল রন্ধন হইয়া 

আমাদের গ্রাম্য ভাষায় যাহাকে ডাবু বলে, র ছিল।- তাহা এত ঝাল যে, ছুই একবারের 

সেই হাতাক়্.করিয়! চাঁপিয়া এক হাতা ভাত | অধিক মুখে দেওয়া সম্ভব নহে। অকিঞ্চিংকর 
পাঁতের উপর উপ্টাঁইয়' ঢালাঁয় মাথাটা গোল কড়ী খাইয়া দেখিলাম। একটি চুক্রের অতান্ত 
ভইয়া রহিল; যে দোঁন! দেওয়। হুইয়াছিল, | গুণ শুনিলাম, তাহার নাম সার। পাঁচক 
তাহাতে তরল দ্বত প্রদত্ত হইলে এবং অধি- | কহিলেন, এদেশে সকলে ইহা পাক করিতে 
কাংশ ব্যঞ্জন দিলে পর ভোজন আরম্ভ হইল; র জানে না। ইহা কর্ণাট দেশীয় সামগ্রী । 
যে উপকরণটি ওদনের সহিত মুখে দেওয়! ৰ ইন্াতে আবাঁর ওষধের কাঁজ হয়; জর হইলে 

যায়, হয় কটু নতুবা অম্। এত ঝাল যে ; সার উপকারী । এই অমূল্য বস্ত জিহ্বায় 
কিছুতেই আমি গলাধঃকরণ করিতে সমর্থ ৷ প্রদান করিয়া দেখিলাম, পক তিত্তিড়ী 
হইলাম না। পরিবেশন-কারিণী জিজ্ঞাসা : গুলিয়া লঙ্কা সহযোগে ধনিয়া! শাক বাঁসিত 
করিলেন “তুপ” চাই। আমি বুঝিতে না | কর! হইয়াছে। সেদিন অশ্ন ও কটু রস বিহীন 

পারায়, কি বস্ত প্রশ্ন করায়, তিনি কহিলেন, ; ডাল ভাতে পাইয়াছিলাম, বলিয়া কিছু ওদন 
,দ্বত। ভোজনের প্রথম অবস্থায় ঘ্বত আঁব- | উদরস্থ করিতে পারিলাম। স্বাদ গ্রহণের 
শ্ঠক হয় জানি, স্থতরাং কহিলাম, না। তাহার | জন্য একখানি জওয়ারা ও আর 'এক খানি 

পর “পোলি” দিয়! গেল। সিদ্ধ বুটের ডাল | গোধূমের রোটিক] দিয়াছিলেন । জওয়ারার 
শব্করা' যোগে দলিয়! যে রুটিতে পুর দেওয়া । রুটি দেখিতে মলিন, কিন্তু গোধুম অপেক্ষা 
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মি । কুটি ঘি মাখ! নহে, কিন্তু ছধে ফেলা 

ময়ানের ঘ্বৃত ভাসিতে লাগিল। বাজরীর 
রুটি তৃতীয় স্থানীয়, কৃষাণ প্রভাতি এত- 

দেশীয় অধিকাংশ লোকে তাহা দ্বারা জীবন 

ধারণ করে। চৌধরি নামক এদেশের এক 
তরকারি আমরা পুনাও বোস্বাইতে রাধিয়া 
খাইয়াছি। শিখরেণ বড় প্রসিদ্ধ খাদ্য, 

দধি জলহীন করিয়া সর্করা, এলাফল এবং 

এবং কুস্কুম মিশ্রিত করিয়া প্রস্তত করিতে 
হয়। আমরা বাজারে ক্রীত যে শিখরেণ 

(অষ্টম খণ্ড পঞ্চম সংখ্যা । 

হিন্দুর চা ও কাফি-পানিয়ের দোকান 

বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে আছে। ত্রস্বকে 
গঙ্গাদ্বারের ৩২টী সোপান উঠিয়া “ ধর্মাধ্যক্ষ 
ধর্মখ্যাতা চে মাঁলক ” রঘুনাথ বাপু শাস্ত্রী 

কবীশ্বর “ ধন্ম্পেটী” লইয়া বসিয়া আছেন । 

তিনি তাহার সহ্ধর্শিনী কর্তৃক প্রস্তত চা 

পান করিবার জন্য অন্থরোধ করিলেন, 

এবং বিদায় কালে কহিলেন, আমার বাটীতে 
পান শুপারি লইতে যাইও | 

শ্রীছ্র্গাচরণ রক্ষিত। 

প্রাচীন-বৎশ-বিবরণ [৩য়] 
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মরীচি ও কলা, পুর্ণমাঁস, বিরজ ও 

বিশ্বগা। 

কোন কোন মতে ব্রহ্মার মানসানুসারে 

করেন, এই জন্য সনক, সনন্দ, সনাতন ও 
সনত্কুমারের গ্তায় তাহারাও ব্রঙ্গীর মানস- 

পুত্র বলিয়া খ্যাত। মহষি মরীচি, কর্দীম 

মুনির গুরসজাত ও দেবহৃতির গর্ভোডূত 

কলার পাণিগ্রহণ করেন । কেহ কেহ বলেন, 

কলার অপর নাম কলাবতী। কলার গর্ভে 

ও মরীচির ওরসে কশ্তপ খধাষি ও পুর্ণমাস 

সঞ্জাত হন। পুর্ণমীসের বিরজ ও বিশ্বগা ছুই 
সম্তান। 

কশ্যপ ও নিপ্রুব-কন্যা। | 

কশ্তপ নামে এক অপাঁধারণ জ্যোতি- 

বেদাছিলেন। জ্যোতির্ধিৎ কশ্ঠপ, ও মরীচি- 

স্থুত কশ্তপ, ছুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি, কি এক ব্যক্তি 

নিঃসংশয় বল কঠিন । অনেকের মতে মরীচি- 

পুর কম্ঠপই জ্যোতির্বিদ্যা জানিতেন। অপর 

কাহার কাহারও মতে কশ্ঠপ-গোত্রীয় অন্য 

এক জন জ্যোতিষশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। 

শেষোক্ত মত সবিশেষ যুক্তিযুক্ত বলিয়া 

প্রতীত হয়। মহাভারতের বনপর্কে বর্ণিত 

আছে, কৌশিকী-নায়ী তটিনীর তীর-সান্িধ্যে 

ভগবাঁন্ কশ্তপ মুনি “পুণ্য” নামক আশ্রমে 
তপস্তা করিতেন । কৌশিকী নদী, গঙ্গার 

অন্তর্দত। মহাভারতের বাজধর্্ম পর্বাধ্যায়ে 

উক্ত হইয়াছে, যখন পরশুরাম, কশ্তঠপকে 

তাহার অধিকৃত স্থান দীন করেন, তখন 

ধধিবর কশ্টপের ইচ্ছানুসারে তাহাকে এঁ 

স্থান ত্যাগ করিতে হয়। কেন না, তথায় 

তাহার বাসৌপযোগী স্থান নাই। তদনুসারে 

পরশুরাম, দাক্ষিণাত্যের সমীপস্থ সমুদ্রতটে 



ভাদ্র, ১২৯৭1) প্রাচীন বংশবিবরণ। (৩) ২৫৫ 
্ি 

মিটি পিস ১ পপ শী হাস 

কিনেন কশ্বপের আত্মজ কাশ্ঠপ; বলিয়া খ্যাত। তৃতীয়া ভা্্যা মুর গর্ভজাত 

তাহার নামাস্তর শগ্গিল। দ্বিতীয় পুত্র বিব- ; অপত্যেরা, দানব আখ্যায় সর্বত্র পরিজ্ঞাত। 
স্বান্। ০৫৪৭ মন্থু। বৈষ- | চর ও র্্য ৮ ছুই আত্মজ ছিল। 
স্বত মন্ধু চন্ত্রবংশ ও সুর্যযবংশের | বাতাপি, দস্থুর পৌত্র। অগন্ত্য মুনি কর্তৃক 

উৎপত্তি । মা ধষিপ্রবর কশ্ঠপ হইতেই বাতাপির ধ্বংস হয়। কম্তপের চতুর্থ বনিতা 
ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হন। কশ্তপের সং সনি রি জার 

ঃ , ভারদ্বাজ প্রতাতি | গণনীয়া কালার অপরশ্নীম কাঠা । পঞ্চম 
অনেক গোত্র সম্ভৃত হইয়াছে । তিনি নৈপ্রব- ূ পত্রী দনায়ুরও ৪ চারি সন্তান-বিক্ষয়, বল, 

স্থতাকে ধর্মপল়্ীপদে গ্রহণ করেন। হবে | বীর ও বিভ্র এবং পুলোমা-নাক়্ী এক সুতা । 

বিষয়, অদ্যাপি নৈপ্রবাস্মজার প্রকৃত হানা | ভগুর সহিত এ কনার বিবাহ হয়। কন্তপের 
48878 | নৈঞ্ব-তনয়। ব্যতি- | ষষ্ঠ জায় সিংহিকার বাহু, সুচন্দ্র, চন্ত্রহস্তা ও 

৮4878 8০১১৯ ৪ চারি সম্ততি। সপ্তম তার্ধ্যা 
অদিতি, দিতি, দন, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, ; ক্রোধা ও নবম ভার্য্যা বিশ্বার বিষয়ে বক্তব্য রা | নি 
ক্রোধা, প্রভা, বিশ্বা, বিনতা, কপিলা', মুনি | নাই। কণশ্ঠপ খষির'অষ্টম প্রিয়তমা প্রভা । 

ও কদর, এই ১৩ তের পত়ী ছিলেন। এতত্তিন্ন ; তাহার অপত্যের মধ্যে সুর, গন্ধবর্ব ও অস্থু- 
আর কোন বনিতাঁর অস্তিত্ব জ্ঞাত নহি। | রের উৎপত্তি দেখা যায়। বিশ্বাবস্থ ও ভান্গ 
কশ্তপনন্দন কাশ্তপই, কৃর্ধ্য-সারথি বলিয়া ৷ এই পুত্রদ্বয়, দেবতা বলিয়া খ্যাতাপন্ন। গন্ধ- 
বর্ণিত। অরুণ ভি তাহার নামাস্তর। | বের ভিতর অপ্পরাঁও এক স্বতত্তরশ্রেণী। 
তিনি গরুড়ের জোষ্ঠ। ৷ ইহার তাৎপর্য্য এই, পুরুষেরা গন্ধব্ব ও 2 গা 

জ্যো্ঠা পত্ধী অদিতির গর্ভে ধাতা, মিত্র, | স্ত্রীগণ (কেশিনী, রস্তা, তিলোত্বমী, মিশ্র- 
৪৯ রা রে ভগ, ৬, কেশী, বিহ্যুৎপর্ণা, অলম্ুষা ও মনোরম 
পৃষা, » ত্বষ্টা ও বিষ্ু। এই দ্বাদশ | ইহারা) অগ্মরা নামে পরিচিত। দশম সহ- 
পুত্র জন্মে। টস গিট ডা অরুণ ও গরুড় ২ ছুই পুত্র। 
নামে খ্যাত। অশ্বিনীকুমারদ্বয় তৃষ্টার পুক্র। | একাদশ ভার্ধ্যা কপিল! ৮৮) হইতে অমৃত, 
দ্বিতীয়া বনিতা দিতির তান হা ও দাত পৃ উপ হন দ্বাদশ প্রণ- 

হিরণ্যকশিপু। হিরণ্যকশিপুর প্রহলাদ, সং- | যিনী মুনির পুত্রের সর্পজীতি। ত্রয়োদশ 
হলাদ, অনুহলাদ, শিবি ও বাস্কল ৫ পাঁচ! জায়াকক্র। তিনি জনস্ত, বাস্থৃকি, পদ্ম, 
পুত্র। প্রহ্নাদের পুত্র বিরোচন, তৎপুত্র ; মহাপস্ম, তক্ষক, কুলার, কর্কট ও শঙ্খ, এই 
বলি। বলির তনয় বাণ। ইহীরাই দৈত্য অষ্ট নাগের জননী । 

পক পপ পাস্তা শী সস স্গ 

(৪ গচ্ছ তীরং সমু দনিণস্ত মহামুনে।  ; (০) কপিলা নারী অপর এক মহিলা অতি প্রদিদ্ধ। 
ন তে মন্ধিষয়ে রাম! বান্তব্যমিহ কর্ষিচিৎ 

. তিনি আ লের 1 
ততঃ শূর্পারকং দেশং সাগয়ন্তস্ত নিম্মমে, সবরিক পড্ী। আহুরি, কপিলের শিষ্য । আহ 

সহসা জামদগ্যন্ত সোহপরাস্ত-মহীতলং ॥ রির শিষ্য পঞ্চশিখ, কপিলার নিকট তন্তববিদ্যা শিক্ষা 

শাস্তিপর্, রাজধর্দর, ৪৯।---৬৬-৬৮। : করেন ।-শীস্তিপর্ব্ব, ২১৮ অধ্যায়। 



প্রাতিশাখ্য, শৌনক-প্রণীত বৃহদেবতী, আর্য্য- 
বিদ্যাস্ুধাকর, মধুস্দন সরম্বতীর প্রস্থানতদ 

প্রভৃতি গ্রন্থে বেদের বিশেষ বিশেষ বিভাগাঁদি 

পাঠে এবং খণ্থেদ সংহিতার “সর্বাসুক্রমণিকা”, 

আশ্বলায়ন গৃহস্থ ইত্যাদি খষি-বিরচিত 
্রস্থাধ্যয়নে খক্-প্রণেতা খষিবর্গের নামাদি 
জ্ঞাত হওয়া যায়। কম্ঠপ খষি, বেদের যে যে 

ভাগ প্রণয়ন করেন, তত্তাবৎ বেদব্যাস-সংগৃ- 
হীত ঞণ্বেদ-সংহিতায় নিবদ্ধ আছে। খণ্েদ- 

সংহিতায় মণ্ডল, অনুবাক, সুক্ত, খক্ প্রসৃতি 
পারিভাষিক শব দৃষ্ট হয়। 

“ মণ্ডন্স, অনুবাক, স্থক্ত ও খক্ কাহীকে 

বলে, সহজ করিয়া না বলিলে, অনেকেই 
বুঝিতে পারিবেন না বলিয়া, এস্থলে তৎসম্বন্ধে 

লয়-্বর-সংযোগে পাঠ করাতে, 

অংশ প্রণয়ন করেন। চরণব্যুহ, শৌনক-প্রণীত্ত 

(অফ$ম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্য।। 

১ একটা 
ভাগ হয়, তাহারই নাম গান । এই রূপ ভাবে 
বহুকাল গত হইলে পর, মহর্ষি কৃষ্টট্বপাঁয়ন, 
সমস্ত শ্রুতি সঙ্কলন পূর্ব্বক তাহা৷ চারি অংশে 
বিভক্ত করেন । বেদকে ব্যাস (অর্থাৎ বিভাগ) 

করাতেই, তাহার বেদব্যাস (অর্থাৎ বিভাগ- 

বেদ-কর্তী) আখ্যা হইয়াছে । তাবৎ পদ্য 

ভাগকে খক্, গদ্য ভাগকে যজুঃ কহে এবং 

পদ্য বা গদ্য ভাগকে সরে গীত করিলে, 

তাহাকে সাম বলে। অথর্ব প্র ৩ তিনের 
সমষ্টি। এইরূপে বেদ ৪ চারি খণ্ডে বিভক্ত 

হয়। * * * খণণ্থেদের প্রত্যেক কবিত। 

বা শ্লোকের নাম খক। কয়েকটা খক্ লইয়া 
একটী অন্থুবাক হয়। কয়েকটা অন্ুবাক 

লইয়া, এক একটা মণ্ডল হয়। সমগ্র খণ্থেদ- 

ংহিতা এইরূপ ১০ দ্রশ মগ্ডলে বিভক্ত । 
ক্ষেপে কিছু লিখিত হইতেছে । সর্বাগ্রে মণ্ডলকে পরিচ্ছেদ, অনুবাককে অধ্যায়, 

মূল বেদ পদার্থটি কি, বলা আবশ্যক । যখন ূ সক্তকে প্রকরণ এবং খককে শ্লোক বা 

লেখার স্থষ্টি হয় নাই, তাহার কত শত যুগ | কবিতা বলিয়া বুবিলেও, কোন ক্ষতি 
পূর্ব্বে যে, বেদের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার | নাই।” (৯) 
ইয়ত্তা হয় না। সাহেবেরা বেদের সময়- |. কষ্াপ মুনি মহোদয়, ত্রিষ্প্, দ্বিপদী, 
সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করুন না কেন, বেদ | গায়ত্রী, পডক্তি, বৃহতী ও সতোবৃহতী, এই 

যে অতি প্রাচীন, তাহা! আমাদের দেশের ; ছয় প্রকার ছন্দে অগ্নি, বিশ্বদেব ও পবমান 
কোন কোন বেদজ্ঞ পণ্ডিতে সাব্যস্ত করিয়া- : (অর্থাৎ ক্ষরণশীল) সোমের বৃত্বীত্ত ১০১ এক 

ছেন। সে যাহ হউক, প্রথমাবস্থায় বেদশাস্তর 
খষিগণের ও তীহাদিগের শিষ্য-পরম্পরার 

মুখে মুখে অত্যন্ত হইত। এই জন্যই বেদ- 
বিদ্যার অন্ত এক নাম শ্রুতি, অর্থাৎ শ্রবণ- 

পরম্পরায় আগত শাস্ত্র । এখন যেমন আমরা 

৪ চারি বেদ বলিয়। জানিতেছি, এরূপ সময়ে 
এবং তাহার বহু পরেও বেদ, এ রূপে বিভক্ত 

ছিল না। তখন পদ্য, গদ্য ও গান, এই ৩ 
তিন মাত্র ভাগ ছিল । তাহাঁও শৃঙ্খলা ক্রমে 
বিস্তস্ত খাকিত না। পদ্য-গদ্যকে তান-মান- 

শত একটি খকে কীর্তন করিয়াছেন । ব্যাঁস- 
দেব, কশ্পের রচিত অংশ সমুদায়, খগ্বেদ 

সংহিতার প্রথম, অষ্টম ও নবম মগুলে নিবে- 
শিত করিয়াছেন। উল্লিখিত তাঁলিকা-সম্বন্ধে 

ধর স্থলে কিঞ্চিৎ বল! বিধেয়। ৮ অষ্টম মণ্ড- 

লের ২৯ উনত্রিশ থক্তের রচনা-বিষয়ে খষি- 
দের মধ্যেই মতাস্তর লক্ষিত হয়। কাহারও 
কাহারও মতে উক্ত ুক্ত, বৈবস্বতমনু- 

(৯) মত্প্রণীত প্রাচীন আর্য রমণীগণের ইতিবৃত্ত, 
৮৯ ও ৯ পৃষ্ঠা দেখ। 



ভাদ্র ১২৯৭1.) প্রাচীন-বংশ-বিবরণ। (৩) ২৫৭ 

প্রণীত। ৯ নবম মণ্ডলের ১০৭ সপ্তাধিক শত- ! সঙ্কলিত নয়, কশ্ঠপ, ভরদাজাদি ৭ সপ্তধি 

তম সৃক্তটি কেবল কশ্ঠপ খষির নিজেরই : কর্তৃক সম্কলিত। 

কশ্তপ মহোদয়ের বিরচিত বেদ-মন্ত্রের তালিক! নিয়ে প্রকাশিত হইল । 

ূ 
কোন্ মণ্ডল কোন্ সুক্ত খকের সংখ্যা ূ দেবতার নাম ছন্দের নাম 

১। প্রথম মণ্ডল ৯৯ স্ুক্ত ১ একটি ৃ অগ্সি তরি্প 

২। অষ্টম মণ্ডল ২৯ সুক্ত ১০ দশটি বিশ্বদেব দ্বিপদ। 

৩। নবম মণ্ডল ৬৪ সুক্ত ৩০ ত্রিশটি | পবমান সোম গায়ত্রী 

৪। এ ৬৭ সৃক্ত ৩ তিনটি ঞ এ 

৫1 প্র ৯১ কৃত্ত ৬ ছয়টি ্ গর 

৬। এ ৯২ সৃ্ত ৬ ছয়টি এ ্রিষ্টপ * 

৭। এ ১০৭ সুত্র | ২৬ ছাবিবিশটি | হজ 

৮। খর ১১৩ সুক্ত ১১ এগাবটি এ কি 

৯। পর ১১৪ স্ুক্ত ৪ চাঁবিটি এ এ 

১০১ একশ এক। 

কশ্তপ-প্রণীত কতিপয় খকের বঙ্গানুবাদ | “ক্ষরিত হইতেছে, এ প্রকার সোমের 
পাঠকগণকে উপহার দিলাম । আধারে যিনি শুশ্রষা করেন, যিনি, তাহার 

« সর্বভৃতজ্ঞ বন্কির উদ্দেশে আমরা সৌঁম | মনোমত বর্শা সম্পাদন করেন, তিনিই 
অভিষব করিতেছি । আমাদের উপর যাহারা | সৌভাগ্যবান্। হে সোম! ইন্দ্রের নিমিত্ত 
বিপক্ষবৎ ব্যবহার করে, বহি। তাহাদের : তোমার ক্ষরণ হউক ।--[৯ মণ্ডল] 
অর্থনাশ করুন। নৌকার সাহাঁধ্যে যেমন | “হে কগ্ঠপ খষি! মন্ত্ররচয়িতাঁরা ষে 
নদী উত্তীর্ণ হওয় যায়, আপনি আমাদিগকে | সকল স্তোত্র প্রস্তত করিয়াছেন, তাহা অব- 
সমস্ত ক্লেশ হইতে নিস্তার করুন। আপনি | লম্বন পূর্ব্বক তুমি "স্বীয় বাক্য বর্ধিত কর। 
আমাদিগকে পাঁপ হইতে মুক্ত করিয়! দিন । ! সোঁম রাজাকে প্রণিপাত কর। তিনি যাব 

_-[১ মণ্ডল, ৯৯ সুক্ত, ১ খক।] | তীয় উদ্দিদের মধ্যে প্রধান ।”-[এী মণ্ডল |] 

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি। 



ভক্তিকথা । 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর ।) 

২৪৩। ভক্ত, এক সুন্দর পুরুষ কিম্বা এক 

সুন্দরী স্ত্রী মৃষ্তি দেখিলে বলেন যে, যেমন ইহার 
বাহিরে দেখিতেছি অনিত্য মনোহর দৃশ্ত, 
তেমনি কবে ইহার অন্তরের নিত্য মনোহর 
শোভা প্রকাশিত হইয়া ইহার ব্যবহারে 

দীপ্তিমান হইবে ! 
২৪৪। লম্পট পাপী অপেক্ষা কুলট৷ 

পাপীয়সীর মুন্তি অধিকতর জঘন্য ও দ্বণিত, 

করণ গ্রর্ূপ পাপী অপেক্ষা এ রূপিণী পাঁপী- 

সী জন সমাজের অধিকতব অনিষ্টোৎপাঁদন 

করে। 

২৪৫। জ্ঞান চক্ষে ঈশ্বর নিবাকার ও 
ভক্তি চক্ষে তিনি সাকার বপে দৃষ্ট হন। 
জ্ঞনী উপাসক/ভোজনে বসিব।র পূর্বে মঙ্গল- 

ময়্ের নিকট পশ্চাৎ লিখিত বপে প্রার্থনা 

করেন; হে মঙ্গলময! তোমারই মঙ্গল 

বিধানে এই অন্ন বাঞ্জনাদি পাইতেছি। তো 

মারি মঙ্গলমষ চবণে সক্ৃতজ্ঞচিত্তে প্রণাম 

কবিষা উহ গ্রহণ করি । 

ভক্ত উপাসক এ কালে যাহা বলিষ।! 

প্রার্থন। করেন, তাহ। এই ;মা। গো, তুমি 
অন্নপূর্ণাবূপ ধাবণ করিয়া নিজ হস্তে এই 
সকল অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত কবিয়! তোমার 

এই পাপী সন্তানের ক্ষুধ। তৃষ্ণ।র শাস্তির জন্ত 

এখানে অধিষ্ঠান হইয়াছ ! মা গো, তোমার 
ন্নেহময় চরণে শ্রদ্ধা, ভক্তি, গীতি, বিশেষ 

ভরতা ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অন্তরে প্রণাম ক- 

বিয়া তব প্রদত্ত অন্ন পান গ্রহণ করি। 
আমায় রক্ষা কর। "মাপা শলীর, মন লুস্থ 

ও পবিত্র কর। 

০০ 

এই ছুই প্রার্থনার মধ্যে প্রভেদ হৃদয়ঙ্গম 
করিলে, প্রথম উল্লিখিত কথা সুম্পষ্ট রূপে 

প্রতীয়মান হইবে। 

২৪৬। প্রকৃত আমুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম তিনি, 

ধাহার জীবন নাঁনা সদনুষ্ঠানে পবিত্র ও 

উন্নত হয়। এ প্রকার পবিত্রতা ও উন্নতি 

বিনা সামাজিক অনুষ্ঠানের কিছু মাত্র 
গৌরব নাই। নিত্য জীবনের উন্নতি অব- 
হেল! করিয়া অনিত্য জীবনের উন্নতির জন্ত 

লোকে সচরাচর বড়ই ব্যন্ত। ব্রা্গেরা সেই 

পথের পথিক হইলে তীহাদিগের নিশ্চয় 

প্রভৃত অনিষ্ট ঘটিবে। নিত্য জীবনের উন্নতি 

অবহেন| কবিয়া যিনি অনিত্য জীবনের জন্য 

বাস্ত, তিনি অতি ভ্রান্ত ও মোৌহিত। 

২৪৭। খিনি হন যত মাটি, তিনি হন 
তত খাঁটি। 

২১৮। যে উদ্দেশে যাহাব স্থষ্টি, তদন্যথা- 

ঢরণই তদীয শ্ত্ীহীনতা, তাহাই পাপ, তাহাই 
আপবিভ্রতা। 

২৪৯। যাহা ইহলোকে, পরলোকে, অনন্ত 
জীবনে নিরবচ্ছিন্ন স্থখের কারণ হয়, তাহাই 
পবিত্রতা । যাহা অনস্ত স্থখাবহ, তাহাই 

পনিত্রতা। 

২৫০। এ প্রদেশে বিবাহের পর বিবা- 
হিত পুরুষ যে নারীর পাণিগ্রহণ করেন, 

তাহার পতি, স্বামী, ভর্তা প্রভৃতি নামে 

অভিহিত হন। এই সকল শবের অর্থ প্রভু । 

বিবাহিতা স্ত্রীর প্রভু তাহার স্বামী বিন! আর 

কেহ নাই । তিনি তীহার সেবা কায়মনো- 



ভাদ্র, ১২৯৭1) ভক্তিকথা । ২৫৯ 

বাক্যে যাবজ্জীবন নিযুক্ত থাকিবেন। তাহাই | জন্তও তিনি কাঁতির। পবিভ্রতাময় তাঁহার 
তাহার ব্রত। সে ব্রত পালনে তিনি পবিত্রতা | জীবন । এরূপ জীবনই সার্থক । 

ও রুতার্থতা লাভ করিবেন। স্বামী-পূজা | ২৫৪ । ক্রোধ, ভক্ত জীবনের যেরূপ বিষম 

সম তাঁহার কোন ব্রত নাই। শত্র, তাহাতে তাহার আক্রমণ হইতে ভক্তের 
২৫১। ব্রান্গধর্থন মার্জিত ও বদ্ধি সম্পন্ন : আপনাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা নিতান্ত 

উন্নতমনা ও প্রেমিক হৃদয়বান খবিদিগেরই | আবপ্তক। মে নে উপাত্রে তাহা করিবার 
গ্রহণোপযোঁগী ধর্্ম। সর্বসাধারণে ইহা | সম্মাবনা, তন্মধ্যে পরম পবিত্র স্বরূপের বর্ত- 

গ্রহণে অসমর্থ । অতএব ত্রাহ্গধন্ম খষি-ধর্মম মানতা সর্বক্ষণ অনুভব করা সর্ববগ্রধান। 
৷ তাভার পর ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও প্রশান্ত 

নামে অভিহিত হওয়া উচিত। কবে যে; 
ভাব সর্বদা ধারণ করা! নিতান্ত প্রয়োজন | সর্ধসাধারণে ইহা গ্রহণে যোগা হইবে, তাহা : 

সেই পূর্ণ জ্ঞানময় ও অনন্ত মঙ্গলময়ই : ততাযতঃ শরীর ও মনের সুস্থতা ও পবিত্রতা 

জানেন । | যাহ ;তে রক্ষা পাঁয়, তাঁহার উপযোগী অবস্থায় 

৷ অবস্থিত্তি করিবার বিশেষ রূপে চেষ্টা করা 
২৫২। মঙ্গলময় কত রূপে কত প্রকারে, 

ৃ : উচিত। জীবন্ত ঈশ্বরের প্রেম সম এ শক্র 
তাঁহার ভক্তদিগকে দর্শন দেন। তন্মধো ! 

৷ দমনের উপায় নাই। 
রাঁচও হাঃ এই যে, তিনি 

সচরাচর হুইটি দৃষ্ট হয নাও পি | ২২৫। অহঙ্কার, অসত্য মূলকণ। জুতরাং 
তাহার রচনায় তাহার গুণ প্রকাশে দেখা :. 

। উহা মানব হৃদয় মনকে অসত্যে, অন্ধকারে ও 
দেন। অপরটি বড় হুল্লভি। সেটি এই, ! 
৮ টে  মৃত্তাতে লইয়া যাঁয়। ধর্ম সাধনের উহ! বিষম 
তাহার ভক্তের প্র(ণে তিনি তাহার জ্যোতি : 

| শক্র। অজ্ঞানান্ধকীরাঁবৃত ক্ষুত্র মনেতে উহ! 
অতাশ্চর্যা রূপে প্রকাশ করেন । যে তাহ! । 

ৰ  স্তান পায়। 
ভোগ করিয়াছে, সে তাহা জানে । ূ 79 ২৫৬।  অর্থলোলুপ ব্যক্তিই বথার্থ 

২৫৩। ভক্তজীবন পবিত্রতার ভিখারী । ূ  দবিদ্র। তাঁহার ধন থাকিতে ধন নাই । সে 

তিনি কেবল শব্দগত, শারীরিক, মানসিক, ূ সর্বদাই ধন লালাঁসাঁর অধীন হইয়া ধনাগমের 
বাচনিক ও আধ্যাত্মিক পবিত্রতার প্রতি | জন্য চিন্তিত ও ব্যন্ত। তাঁহার ধন তৃষ্ণার 
দৃষ্টি রাখেন না। তিনি এ সকল বিষয়ক । কিছুতেই শাস্তি হয় না। সেকি সংকি 
পবিত্রতা লাভের জঙগ্ঠ তাহার বাসগৃহ ও | অসৎ উপাঁয়, যে কোন প্রকারে অর্থোপার্জন 
তৎস্থিত দ্রব্যাদি ও পরিধেয় বস্ত্র অলঙ্কারাদির | করিতে পাঁরিলেই সন্তোষ লাভ করে। এ 
পবিত্রতা চাহেন। তিনি তাঁহার বাসস্থানের ; প্রকার ব্যক্তির লোভে পাঁপ, পাঁপে মৃত্যু 
চতুদ্দিকের পথাদি ও প্রতিবেশীদিগের পবিত্র-| হইবে, আশ্চর্য কি? সেই পাঁপাত্মাই দরিদ্র। 
তার জন্ত যত্বযুক্ত হন্। তিনি অর্থ ও অন্ঠান্ত ২৫৭ | যখন তব ও মুখ হেরি 
বিষয় সম্বন্ধীয় ব্যবহারে পবিত্রতা রক্ষার জন্ তখন সব ছুঃখ পাঁশরি । 
বড়ই কাতর হন্। তিনি সামাজিক পবিত্রতা ২৫৭। পরমাআই মাঁনব প্রাণের পরম 
ভোগের জন্য সদাই চিস্তিত। তাঁহার আ- | ও নিত্য ভোঁগ্য। তিনিই তাহার পরম বাস- 
হার, পাণীয় ও সেবনীয় বাষুব পবিত্রতার | স্থান। তীহারই পচিত্র সহবাসে মানবাত্মার 



২৬০ _... মব্যভারত। (অস্টম খণ্ড পঞ্চম সংখ্যা । 

নিত্যানন্দ, নিত্য শাস্তি ও নিত্য মঙ্গল । সেই | তাহারাই অন্থরের নীচ « পদ্দে অবনত । 
অনাদি, অনন্ত, সত্য, নিত্য, একমেবাদ্ধিতীয়ং, | তাহারাই ধর্শরাজ্যো দন্থ্য, দানব, রাক্ষস, 

মঙ্গলপূর্ণ, স্বয়স্ূ ও স্বপ্রকাশের পবিত্রতম | বানর। তাহারা আপনার? অবিশ্বাসী ও 
ও শোভনতম চরণে মানব প্রাণ একীভূত । ঈশ্বর ভক্তিতে বঞ্চিত হইয়া দুর্বল ও 

ও বিলীন হইয়! নিরাপদে থাকিবে, নিত্যকাল ; অর্বাচীন ভক্তিরসপানার্থীদিগের নব কোমল 
ভোগ করিবে তাহার অজস্র ও অনন্ত মঙ্গলাঁ-; বিশ্বাস ও ভক্তি-কলিকা অপহরণ ও তাহা- 

মুত বর্ষণ। সেই অদ্বিতীয় বিনা নিত্য সত্য | দিগের হৃদয় মধুময় ভক্তি ও শান্তিবিহীন 
আর কিছুই নাই। কবিয়া থাকে । এই পাপাত্মদিগকে মঙ্গল- 

২৫৯। যে হয় পরের ভাঁলরজন্ত যত | মর স্মৃতি দিন ও তাহাদিগের ছুর্গাতি 

ছোট, সে হয় ষথার্থত তত রড়। নিবারণ করুন । 

২৬০। মানুষের নিকট সকল আশা ১৬৩। একমেবাদ্ধিতীয়ং বিনা কেহই 
হয় না পূরণ, প্রাণনাথের মঙ্গল অভিপ্রীয় ৷ পারেন না, মানবাকআ্ীকে পাপ হইতে মুক্তি 

সান কারণ । ও অনন্ত মঙ্গল দান করিতে । ইহা তাহার 
১৬১। সরোবর তীরে ঘোর অন্ধকারে ; অদ্বিতীষ স্বরূপের উজ্জ্বল মহিমা । তিনি 

সঙ্জীভূত আলোক মালা তদীয় জলে প্রতি- ; ভিন্ন মানবের নিত্য জীবনের ভোগ্য পরমা- 
বিশ্বিত হইলে, যেমন তাহা! অপুর্ব শোভায় ; নন্দ, পরমামৃত, পরম শাস্তি, পরম পবিত্রতা 
শোভিত হয়, সেই রূপ ভক্তি-সরোঁবরে ভক্ত- রি পবিত্রতর রসবর্ষণ করিবার কাতাঁরও 
নাথের পবিত্রতার জ্যোতি তাহাতে প্রতি- | সাধা নাই। দেবপদ বাচা তাভার উন্নত 

বিশ্িত হইলে, উহা পরম রমণীয় মন:তৃপ্তিকর র সন্তানশণেরও তাহা করিবার ক্ষমতা নাই । 

শোভা ধারণ করে। । যাতা নিত্য জীবনেন ভোঁগ্য, তাহ! মেলে 
২৬২ । ধর্্মরাজো সচরাচর ঢুই দল | কেবল সেই অদ্বিতীয় সতা, নিত্য মঙ্গলময়ের 

স্ন্দর বেশধারী লোক দৃষ্ট হয়। এক দল ৰ অন্দপম চরণ পুজায়। আর কোথাও তাহা 

গড়িতেছে ও অপর দল ভাক্ষিতেছে। গড়া । পাযা মায় না। 

২১৪ । আমি যেন সকলকে দেখি ভাল ; 

কেবল আপনাকে দেখি কাল ॥ মধ্যে নিরন্তর দেবাস্থুরের যুদ্ধ চলিতেছে । 
কৃষ্দৈপায়ন, মনু, ঈশা, মুষা, বুদ্ধ, মহম্মদ, ২৬৫। যাহার জীবন জ্ঞান ও ভক্তির 
চৈতন্য, নানক প্রভৃতি মহাত্মাগণ গঠন । সম্মিলিত জ্যোতিতে জোতিম্মীন, ভক্ত 

কার্ধ্যের জন্ত ব্যস্ত ছিলেন, এবং তাহাদিগের | তাহারই নাম। 

মত শী কার্যে ধাহারা এখনও বহুযদ্ব সহ- ! থে হয় ভক্তনাথের অনুপম চরণগত প্রাণ, 
কারে নিযুক্ত হইতেছেন, তাঁভীরাই দেব পদ | সেই পায় ভক্তের মধুময় নাম। 

বাচ্য, তাঁহাদিগের জীবনই ধন্য । আর যে যে সেই জ্ঞানময়ের উজ্জল জ্ঞানকিরণে 

সকল ভদ্র বেশধারী ভ্রান্ত মানব সঃ মনোরম পবিত্র উদ্যানে করে সদা 

দেবতাদিগের বহু আয়মাসে গড়া সামগ্রী ভাঙ্গি- | বাস, তাহ্ারই জীবন হয় ভক্তিময়। 

বার জন্য সদাই চিন্তিত ও চেষ্টান্বিত। :. মে পাখ মঙ্গলমযের রচিত অগণা 'মতুল- 



নীয় পদার্থ গুণে তাহার 

তাহারই হয় ভক্তিরসাভিষিক্ত সুখের জীবন । 

যে জানে, সে নিজে কিছুই নয়, করে সে 

সকল সুখ ভোগ কেবল মঙ্গলময়ের কৃপায়, 

ভক্ত নামের যোগ্য সেই জন হয়। 

মান, অভিমান, অহঙ্কার, অহংজ্ঞাঁন যে 

করিয়াছে বিসর্জন, তাহারই হয় সজ্জনগণের 
অভিলধিত তক্তজীবন | 

যে তৃণ সম্বিনীত, যাহার বৃক্ষের স্টায় 

সহিষণতা, তাহারই জীবনে রক্ষিত হয় ভক্তের | 
যোগ্যতা । চিন্তা, বাক্য ও বাবহারে, যাহার 

প্রাণ সহিতে নাহি পারে ভক্তনাথের অব- 

মাননা, সেই বুঝিম্বাছে ভক্ত জীবনের গৌরব 
ও মর্য্যাদা | 

নানা শারীরিক ও মানসিক ছুঃখ ক্লেশে 

যাভার মন প্রাণ থাকে মঙ্গলময়ের মঙগলপূ্ণ 

চবণতলে, অবাতকম্পিত দীপ শিখার স্ায় 

স্থিরীভূত, তাহারই জীবন ভোগ করে 
ভক্তির অমৃতময় শান্তিপূর্ণ বিমল সুখ । 

সর্ধত্যাগী হইয়া যে করে মঙ্গলময়ের মঙ্গল: 
পূর্ণ অমৃতময়, অভয় চরণে নিরন্তর বাস, 

তাভাতেই পুর্ণ হয় তক্ত জীবনের সর্বোচ্চ ; 
অভিলাষ । 

২৬৬। নিরাকার পুর্ণত্রহ্ম বান বস্তুতে 

ধে রূপে হন দৃশ্তমাঁন, তদপেক্ষা উচ্চতর রূপে 
তিনি মানব আত্মাতে দৃষ্ট হন। স্বরূপত 
তিনি মানব চিন্তার অতীত। 

২৬৭। পূর্ণব্রহ্ম বিনা পূর্ণতা লাভের 

কাহার অধিকার নাই। মানব আত্মা চিরো- 
নতিশীল। অনস্তকাল তাহার উন্নতির পর 
উন্নতি লাভ হইবে। উন্নতির শেষ কখনই 
হইবে না! পূর্ণ ও অদ্বিতীয় স্বরূপ চিরদিন 
তাহার সম্মুখে পুর্ণ অদ্বিতীয় রূপে দর্শন 
দিবেন । 

২৬১ 

২৬৮। পবিত্র শ্বরূপের কৃপায় পবিত্র 

না হইলে কেহই তীহাঁর শোভনতম রূপের 

পরমশোভা ভোগ করিতে পারে না । 

যাহার চিন্তায়, বাক্যে ও ব্যব- 

ভারে বিনয়, শ্রদ্ধা ও ভক্তি না পার প্রকাশ, 

৷ তাহার হয় না ভক্ত জীবন্। 

ৃ ভক্ত দেখে তাহার পাঁথিব পিতা 
র ও মাতাকে, সেই নিত্য পিতা ও মাতার 

| 

২৬৯ । 

২৭০। 

প্রাতনিধি স্বরূপ । স্থুতরাঁং তাহারাই তাহার 

পাথিব পরম পূজনীয় গুরু। 
২৭৯ ভক্ত জানে যে, ভক্তনাথ করি- 
| খেন ন। তাহাঁর পুজা গ্রহণ, ঘদি সে না 

(করে তাহার প্রতিনিধিদিগের যখোচিত 
' পুভী। 

২৭২। উশ্বরেতে যাহার আছে ভক্তি, 

ভ|হাঁরই হয় পিতা মাঁতায় ভক্তি ৮ আবার 

।ঘে করে তাহার পিতা মাতাকে ভভ্ভি, 

৷ ঈশ্বরেতে তাহাঁরই হয় ভক্তি । ভক্তির তৃপ্তি 

' ঈশ্বরেতেই । যতদিন তাহাতে ভক্তি পরি- 

৷ চাপিত না হয়, ততদিন তত প্রবৃত্তির তৃপ্তি 

৷ কিছুতেই হয় না । 
পাঁপ অতিশয় ত্বণাহ্, কিন্ত 

' পাপী অতি কৃপাপাত্র। 
ভক্ত প্রতিদিন পিতা মাতার 

পাঁদম্পর্শ করিয়। তাহাদিগকে প্রণাম করেন 

ও তাহাদিগের পাদোদক পাঁন করিবার পর 

আহারাদি করিয়া থাকেন । 

২৭৫। ভক্ত গুরুজনদিগের কথার প্রতি- 

বাদ কর! নিতান্ত প্রয়ে'জন হইলে বিনীত- 

ভাবে মৃছুস্বরে নিজ বক্তবা প্রকাশ করেন। 

তিনি কখন ক্রাহাদিগের নিকট অশ্পিয় বচন 

কহেন না। 

৯ ৩ সিসি 

২৭৩ । 

২৭৪ । 

সপপীপপপীপাসস সপ শীশীশটি  শশি পি পশশ শিিশিশাশশীঁশিট শাশিাসীশিশ 

(কমশন) 
ৃ শ্রীকীনাইলাল "*ইন 



ঢাকার পুরাতন কাহিনী । 
[ দ্বিতীয় প্রস্তাব । ] 

গৌড়েশ্বর পাঁলরাঁজগণ। পক্ষান্তরে বুদলগাছির প্রস্তরস্তস্তের প্র- 

প্রাচীন কালে বর্তমান বঙ্গদেশের পশ্চিম ; তিনিপি দৃষ্টে জানা যায় যে, পালবংশীয় রাজ- 

অঞ্চল এবং পূর্ব্ব অঞ্চল বঙ্গ নামে পরিচিত | বর্গ বঙ্গের বিষয় অনবগত ছিলেন না। 

ছিল। এরিয়ান, ডাইওডোরাম্ ও টলেমি | শীরায়ণ পাঁলের মন্ত্রী গুরবমিশ্রের আদেশে 

প্রভৃতি প্রাচীন গ্রীক গ্রন্কারগণ বর্তমান ; এই প্রন্তরলিপি খোদিত হয়। তিনি বেদ- 

বঙ্গদেশের পশ্চিমাংশকে গৌড় ও অনুগঙ্গ ( বেদাঙ্গ কাবযজ্যোতিষাদি নানাবিধ হিন্ুশান্ত্র 

গ্রাদেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সেন- : স্ুপপ্ডিত বলিয়া বঙ্গদেশে সবিশেষ প্রতিষ্ঠা 

বংশীয় মহারাঁজ বল্লাল সেনের সময়েও বর্ত- ] লাভ করেন *। ভাগলপুরের তীত্রশান 

মান বাঙ্গলাদেশের পূর্বভাগ মাত্র বজ” নামে | পর্ববস্গবাসী মদ্যদাস নাঁমক শিল্পকর দ্বারা 

পরিচিত ছিল। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, ৰ উতকীর্ণ হয বলিয়া! বৌধ হইতেছে। মদ্যদাস 

এক্ষণে বাঙ্গলার যে অংশ পূর্ববঙ্গ বলিয়া | সমহটের অধিবাসী ছিলেন, উক্ত শাসন- 

কথিত হয়, তাহার নামানুসারে সমস্ত দেশের ; পত্রের শেষ শ্লোকে তাহা উল্লিখিত হই- 

নাম বানগলা হইয়াছে। ইরা নিন না * প্রন্তরলিপির ২০-২২ শ্লোকে গুরবমিশ্র প্রশং- 

75790555 গৌরব ৷ সিত হইয়াছেন। বঙ্গ শব্দ দ্বাবা সমন্ত ব্গদেশ, কি 

লক্ষিত হইতেছে র পৃব্ববঙ্গকে বুঝাইতেছে, তাহা নিশ্য়রূপে বলা যায় 

বৌদ্ধধর্শীবলম্বী পাঁলবংশীয় ভূপতিবর্গের নী শেষোক্ত অনুমান সত্য হইলে, পালরাজগণের 

সহিত পূর্ববঙ্গের বিশেষ কোন সংশ্রব ঘটিয়া- | সময়ে পূর্বাবঙ্গে সং্কত সাহিত্য ও হিন্ুধর্দের সবি- 

ছিল বলিয়া স্পষ্টরূপে বোধ হয় না। পুরাঁতত্ব- ; শেষ চর্চা ছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আদি- 

বিৎ পঙ্ডিতদিগের অধ্যবসায় ও গবেষণাঁয় | শূরের সময়ে এই পূর্ববঙ্গ হইতেই হিন্দুধর্ের পনর" 

পালরাজগণের যে কয় খানি প্রস্তরলিপি ও ; খান ঘটে। 

তীত্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে তীহাঁ- | নানাকা বাবসাগমেঘাধিগমো, নীতো৷ পরা নিষ্ঠতা 

বেদ ক্তান্রগম।দশৌ প্রিয়তম বন্য সন্বন্ধিনাং। 
দের গৌড়েশ্বর ও গৌড়াধিপ উপাঁধিই দেখ! টানি ৫ ডি 

আসাক্ত ও নেষু মহতাং বখ্যাতবিজ্জ্যোতিষে 

| তাহাদের শাসনবিস্তুতির পরিচায়ক 
হায় তা পি যন্তানল্লমতেরমেয়যশসৌ ধর্শীবতারো! নদঃ ॥ ২০। 

নু চ্হি আদিশূর প্রবস্তঁ সেনরাজগণের সময়ে রর ও তৎপরবন্তরঁ সে ্ 
পর্যাস্ত পাও তদ্দা এ 

পা রঃ যায় নাই। এতদ্বারা অনুমিত পূর্ববঙ্গ হইতেই হিন্দুধর্ম পুনরুখিত হইয়া, বঙ্গ- 

হয় যে, পূর্ববঙ্গ তাহাঁদের শাসনদণ্ডের অধীন : দেশ হইতে বৌন্বধর্সের প্রভাব ও পাঁলরাজগণের 
ছিল না, অথবা পূর্ববঙ্গে তাহাদের আধিপত্য | আধিপতা ক।লত্রমে বিনুপ্ত করে বলিয়া অনুমিত 

সবিশেষ বদ্ধমূল হয় নাই। হ্াতিছে। 



ভান ১২৯৭1) ঢাকার পুরাতন কাহিনী । হাঃ 

য়াছে *। এই উভয় লিপিই পালরা 

ূর্ববঙ্গে শাসন প্রভাব ও আধিপতা বিস্তৃ- | পাওয়া যায় নাই। ইহা হইতে অনুমান করা 
তির পরিচয় দিতেছে । এই অনুমান সত্য | যাইতে পারে যে, সমগ্র পুর্বববঙ্গ না হইলেও, 
হইলে, পালরাঁজগণের সময়ে পূর্ববঙ্গে ভিন্দ- ; অন্ততঃ ঢাঁকার উত্তর ভাগ পর্য্য্ত বৌদ্ধ 
ধর্ম অক্ষুগ্রভাবে বিরাজিত ছিল, সংস্কৃত র পালরাঙ্গগণের শাসনদণ্ডের অধীন,:ছিল। 

সাহিত্য ও শিলপশান্ত্রের উৎকর্ষতার নিমিত্ত । এই অনুমানের উপর নিউর করিয়া এস্থলে 

পূর্ববঙ্গ সেই সময়ে স্ুপ্রসিদ্ধ ছিল-ইহা৷ | পালরাজবংশের সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ বিবরণ 
নির্দেশ করা যাইতে পারে। আদিশুর ও : প্রদত্ত হইল। 

তাহার পরবর্তী সেনরাঁজগণের আধিপত্য : পাঁলবংশীয় নৃপতিগণ স্থপ্রাচীন মগধরাঁজ্যে 
ূর্ববঙ্গেই প্রথমত প্রতিষ্ঠিত হইয়া, হিন্দুধর্ম, প্রথমত রাঁজপাট-সংস্থাপিত করিয়া,ক্রমে ক্রমে 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কালক্রুমে সমগ্র বঙ্গ ও পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ এবং পূর্ব বসের কিয়দংশ 
গৌড়দেশে সংস্থাপিত হয় । পর্য্যন্ত আপনাদের অধিকার বিস্তৃত করিয়! 

পালরাজগণের আরিপত্য অন্ততঃ কিছু; খাঁকিবেন। তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম একাস্ত অন্ু- 
কালের নিমিত্ত যে পূর্ববঙ্গ পর্যযস্ত বিস্তৃত রক্ত ছিলেন । তাঁহারা অন্য কোন স্থান হইতে 

ছিল, জনপ্রবাঁদও তাহা নির্দেশ করিতেছে । ! আসিয়া! মগধে উপনিবিষ্ট হইয়া রাজত্ব প্রতিঠিত্ত 
প্রবাদ আছে যে, পালবংশীয় যশপাঁল তালি- ! করেন, বাঁ মগধই তাঁহাদের আদিম বাসস্থল, 
পাঁবাদ পরগণার 'অন্তর্ণত মাধবপুরে, শিশু- ! ইতিহাস তাহা এ পর্যান্ত নির্দেশ করিতে 
পাল ভাওয়াল পরগণাঁর অন্তর্গত কাঁপাসি- | পারে নাই। অঙ্গ (পূর্ব্ববিভার), গৌড় (পশ্চিম 
যাতে এবং হরিশ্তন্দ্র পাল বর্তমান সাভারের বঙ্গ) পৌগু, বদ্ধন (উত্তরবঙ্গ) এবং তীরভূক্রি 

সন্নিহিত কাঠীবাড়ীতে $ রাজত্বকরিতেন। | বা ত্রিহুত (উত্তর বিহার) লইয়া! তীভাদের 
এই তিনটী স্থানই বর্তমান ঢাকা জিলার লাজা সংগঠিত হয়। পুর্ণিষা, মালদহ, রাঁজ- 
উত্তর অংশে অবস্থিত, ইহার কোন স্থানই | সানী, রঙ্গপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া তাঁঙাদর 
ঢাকার দক্ষিণ ভাঁগে অবস্থিত নহে, কিন্বা । শাসনাধীন পৌগু, বদ্ধন * বাজ্যের আন্ততুক্ত 

আদিশূর ও সেনরাজগণের রাজধানী সমতট : 

ও রামপালের নিকটবন্তী নহে। ডাক্তার ৷ ্্ীষ্টীয় ৬২৯ অবদের মধ্যভাগে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পরি- 
হাণ্টীরের মতে ইহারা ভিন জনেই পাঁল- | ব্রাক হিয়াংসাঁও, বৌদ্ধধর্মের প্রসতি ভারতবর্ষে বৌদ্ধ" 

বংশীয় ক্ষুদ্র সাঁমস্ত রাঁজা' ছিলেন। জনশ্রুত্তি ! ধর্মেব অবস্থা দর্শন ও সেই পবিত্র ধর্মের উপদেশ 

ও “পাল” উপাধি ভিন্ন ইহাদিগকে পালবংশীয় | শিক্ষা করিবার মানসে স্বীয় জন্মভূমি লিয়াংচু পরিতাগ 

। করিয়া! বু আয়াসে নান। শঙ্কট অতিক্রম পূর্বক স্থুল- 

* শ্ীমত] মদ্যদাসেন শুভদাসম্ত সুমন] । গথে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। ইহার প্রায় ছুই শত 

ইদং শাসনমুৎকীর্ণং সৎসামতটজন্মন] ॥ বৎসর পূর্ব্বে চীনদেশীয় অপর প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক 

£ কাঠীবাড়ীতে একটা প্রাচীন দীর্িকা ও উচ্চ : ফাহিয়ান তীর্ঘবখাত্রা প্রসঙ্গে ভারতবমে আগমন করিয়া 

ৃততিকান্তসত বর্তমান আছে। স্তত্তটা প্রায় পঁচিশ হাত ; ভারতের নানা স্থান পরিদর্শন করেন ' ৬৩৭ হইতে 

উচ্চ। প্রবাদ আছে যে, এই উভয়ই রাজ হবিশ্চন্দ্রেব | ৬৩৯ খীষটীয়ান্দের আরম্ত পর্যন্ত তিনি । 'দ্ধধ্মোি সর্ব 

নির্মিত। গ্রধান তীর্থস্থান বিহার প্রদেশ্রে অবস্থিতি করিয়া 
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২৬৪ 

ছিল। যুদগগিরি জুঙ্গের) তাঁহাদের প্রধান 

নব্যভারত । (অষ্টম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা 

মহীনগর, মহীসস্তোষ ও মহীপাঁলদিখী পাল- 
রাজধানী ছিল। তীহাদের প্রস্তরলিপি ও | বংশীয় সর্ধপ্রধান নৃপতির নাম চিরশ্মরণীয় 
তীত্রশীসন হইতে এই সকল বিষয় জানা যাঁই- করিয়া রাখিয়াছে। দিনাজপুরের নয়নগর 
তেছে। মুঙ্গেরে দেবপাল দেবের ও ভাগল- | মহারাজ নয়পালের শাসনপ্রভাব ঘোষিত 
পুরে নারায়ণপাল দেবের প্রদত্ত ছুই খানি 

তাম্রশাসপন আবিষ্কৃত হইয়াছে। বুদ্দলগাছি ও | 

আমগাছি নামক দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত | 

| করিতেছে । দিনাজপুর জিলায় বর্ধনকোটি 
(প্রাচীন পৌগু.বদ্ধনের রাজধানী) অবস্থিত 

আছে। এই বর্ধনকোঁটির প্রায় ৭০ মাইল 
ছুইটা স্থানে পালরাজগণের নামাস্কিত ছুই | উত্তরে রাজা ধন্ম্পালের নির্মিত ছুর্গের ভগ্মা- 
খানি শাসনপত্র আবিষ্কত হইয়াছে। এই 

উভয় শাসনলিপিই পদ্মা নদীর উত্তর তীরে 
পালবংশীয় নরপতিদিগের আধিপত্য বহি 

বশেষ বর্তমান রহিয়াছে । পাঁচবিবি থানার 

অন্তর্গত মহীপুরে মহীপালের 'এবং আটাপু- 

রে উষাপালের আবাসবাটীর চিহ্ন লক্ষিত 

পরিচয় স্পষ্টাক্ষরে প্রদান করিতেছে । দিনাজ-: হয়। স্থানীয় অজ্ঞ লোকের নিকট ওযেষটম্যাকট 
পুর, রঙগপুর ও বগুড়া জিলায় পাঁলরাজগণের সাহেব শুনিয়াছেন যে, যোগীঘোপায় রাজা 
কীর্তি ও ক্ষমতার পরিচায়ক বহুতর নিদর্শন : ৷ দেবপালের প্রিয়তমা তনয়া বিমলাদেবীর 
অদ্য পর্যাস্তও বর্তমান আছে বলিয় বিজ্ঞবর | প্রতিমুন্তি অঙ্কিত রহিয়াছে । যোগীঘোপার 
ওয়েষ্টম্যাকট্ সাহেব নির্দেশ করিয়াছেন । ; নিকটস্থ অমারি নামক স্থানে রাজা দেব- 
রঙ্গপুরের মহীগঞ্জ,_ দিনাজপুরের মহীপুর, ; পালের আবাসবাটীর ভগ্রাৰশেষ বহুতর ইঞ্টকে 
বৌদ্ধগযা, কুশাগারপুর, রাজগৃহ ও নাললা প্রভৃতি রসৃতি পরিণত হইয়াছে। ইহার ছুই মাইল দূরে 
কুপ্রসিদ্ধ স্থান দর্শন করেন। নালন্দা হইতে হিরণ্য 

পর্ববত (মুঙ্গের ?), চম্পা, (পাটলীপুত্র ?) ও কজজুঘির 

(ব্জমহল ?) হইয়া পৌও্.বদ্ধনে উপনীত হন। পৌওু- 

বর্ধনে তিনি ২*টা বৌদ্ধবিহার ও ১০* বোদ্ধমন্দির 

দেখিতে পান। পৌও বর্ঘনের বৌদ্ধ রাজার আশ্রয়ে 
কিয়ৎকাল বাঁস করিয়া, কামরাপেৰ হিন্দুরাজ! ভাঙ্বর- 

বন্দার বাজধাঁনীতে (গৌহাঁটী?) উপনীত হন। কাম- 

চন্দিরা নামক স্থানে চন্দ্রপালের বাসম্থলীর 

চিহ্ন বিদ্যমান আছে। চন্দিরার সাত মাইল 
উত্তরে বুদলগাঁছির সুবিখ্যাত প্রস্তরস্তস্তে 

নারায়ণ পালের মন্ত্রী গুরবমিশ্রের বংশাবলী 

অঙ্কিত বহিয়াছে। 

এ পধ্যন্ত পুরাতত্ববিৎ পণ্ডিতগণের গবে- 
রূপ হইতে সমতট, তাঅলিপ্ত ও কিরণহবর্ণ হইয়া ূ ষণায় পালরাজগণের সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তর- 
উড়্িষ্যায় গমন করেন । জীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্ত্র সিংহ 
ভারতীতে “হিয়া সাঙের বাঙ্গল! ভ্রমণ নামে একটা 

প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বলিয়া! স্মরণ হইতেছে । তাহার 
প্রবন্ধে পূর্ব্বোক্ত স্থান সমূহের যখোচিত বিবরণ থকা 
সম্ভবপর । 

পুর্ব্বোক্ত পৌও বর্ধন রাজ্য কুশী হইতে ব্রহ্পুক্র, 
এবং গঙ্গা হইতে হিমালয়ের পাদমূল পধ্যস্ত বিস্তৃত 
ছিল ইহার রাজধানী বর্ধনকুঠী (রাজবাড়ী) নামে 
পরিচিত, ইহা করতোয়া নদীর তীরবর্তাঁ গোবিন্দ- 
গঞ্জের নিকটে অবস্থিত | 

লিপি ও শাসনপত্র আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত 

হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সময়ানুক্রমে 
প্রদান করা আবশ্তক। এই সকল শাসনলিপির 
কোন কোন কোনটার অংশ বিশেষ বিলুপ্ত 
হইসাঁছে, কোন কোনটার স্থানবিশেষ অবোধ্য 
ও অপাঠ্য হইয়া! পড়িয়াছে, কোন কোনটার' 
আদিম লিপি দূরে থাকুক, তাহার প্রতিলিপি 
পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়াছে । এতন্লিবন্ধন এই সকল 
লিপি হইতে বিভিন্ন পুরাঁতত্ববিৎগণ ভিন্ন ভিন্ন 



যে বিষম মতভেদ সংঘটিত হইয়াছে, বিলুপ্ত, 
বিনষ্ট, অবোধ্য ও অপাঠ্য শাসনলিপি হইতে 
তাহার সামপ্তস্ত বিধানের চেষ্ঠা করা অসম্ভব 

হইয়। উঠিয়াছে। এই সকল লিপিই বিশুদ্ধ 
ংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়া, পালরাজগণের 

আধিপত্যকালেও বাঙ্গল। দেশে সংস্কৃত সাহি- 

ত্যের যে সবিশেষ চর্চা ছিল, তাহা স্পষ্টাক্ষরে ; প্রদেশে বাস করিতেন, উভয়েই বৌদ্ধ 
নর্দেশ করিতেছে । 

১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে চার্পস উইলকিন্স সাহেব 

সুঙ্গেরে পালরাজগণের প্রদত্ত এক খানি 

তাত্রশাসন প্রাপ্ত হন। ইতি পূর্বে ১৭৮০ শ্রী 
অবে বুদ্দলের প্রস্তরলিপি তাহার যত্বে আবি- 

স্কত হয়। এই শিল্পকুশল চিরম্মরণীয় মহাত্মা 
স্যহস্তে যে বাক্ষলা অক্ষর সর্ব প্রথম প্রস্তত 

করেন, ত্র অক্ষরে ১৭৭৮ খ্রীঃ হল্হেড্ সাহে-! 

বের প্রণীত বাঙ্গল। ভাষার প্রথম ব্যাকরণ 

হুগলীতে মুদ্দিত ও প্রকাশিত হয় । সংস্কত- 

বিৎ উইলকিন্স সাহেবের নিকট বাঙ্গল! ভাষা 
ও বাঙ্গল মুদ্রাযন্ত্র যেমন অপরিশোধ্য খণে 

আবদ্ধ আছে, ভারতবর্ষ ও বার্গলার ইতি- 
হাসও সেইরূপ ছুশ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাঁশে চির- 

প্রস্তরলিপি, তাত্র- কাল আবদ্ধ থাকিবে। 

শাসন, নামাঙ্কিত মুদ্রাদির সাহায্যে ভারত- 

বর্ষেরইতিহাসের কত অপরিজ্ঞাত অংশ যে 

পুরাতত্ববিৎগণের গবেষণায় প্রকাশিত হই- 

য়াছে ও হইতেছে, তাহার সংখ্যা করা অস- 
স্তব। মহীস্বা উইলকিন্স সাঁহেবই এই বিষয়ে 
প্রথম পথ-প্রদর্শক বলিয়া ভারতবর্ষ ও বঙ্গ- 

দেশ চিরকাল তাহার অবিনশ্বর নাম ও কীন্তি 

সর্ব প্রথম প্রকাশিত করেন । এই শাসনপত্র 

দ্বারা মহারাজ দেবপাঁল দেব স্বকীয় রাজত্বের 

৩৩ তম বর্ষের ২১শে মাঘ বোধ ভিক্ষুরত 
মিশ্রকে শ্রীনগরের (বর্তমান পাটনা) অন্তর্গত 

মিসিক গ্রাম উপভোগার্থ নিষ্কর প্রদান 
করেন। দাতা ও গৃহীত্তা উভয়েই বিহার 

। ছিলেন। সেই সময়ে মুদ্গগিরিতে (বর্তমান 
মুঙ্গেরে) পালরাজগণের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত 
৷ ছিল। ইহাতে রাজা দেবপালের পিতা ধর্ম 
৷ পাল, মাতা রঞ্! কেগ্রাট) দেবী, এবং পিতামহ 
! গোপালের নাম উল্লিখিত আছে । ডাক্তার 
 হারনলি বলেন, ইহাতে রাজ্যপাল দেবপাঁলের 
পুত্র যুবরাজ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। 

১৭৮৫ শ্রী; উইলকিন্স সাহেব বুদ্ধলের 

স্কপ্রসিদ্ধ প্রস্তরস্তত্তে উৎকীর্ণ লিপির অনুবাদ 
৷ ও বিবরণ প্রকাশ করেন। বুদ্দলগাছি বর্তমান 
' দ্রিনাজপুর জিলার অন্তর্গত পত্বীতল! থান। 

। হইতে ১০ মাইল দূরে পূর্কোত্তর কোণে 

 অবস্থিত। এখানে পুর্বে ইংরেজ কোম্পা- 

নির আমলে .এক বাণিজ্যকুঠী বিদামান 
৷ ছিল। ১৭৮০ খ্ী্টায়ানদে বুদ্দলের প্ররন্তরস্তস্ত 
৷ মহাত্মা চার্লশ উইলকিন্স কর্তৃক সর্ব প্রথম 
র আবিষ্কৃত হয়। এই স্তস্ত মহারাজ নারায়ণ 
৷ পালের মন্ত্রী বেদ বেদাঙ্গবিৎ গুরব মিশ্রের 
। আদেশে নির্মিত ও লিখিত হয়। ইহাতে 
ূ মন্ত্রীর বংশাবলী বিস্তুতরূপে বণিত হইয়াছে । 

প্রসঙ্গ ক্রমে পাঁলবংশীয় ভিন জন রাজার নাম 
৷ উল্লিখিত হইয়াছে । ইহা হইতে বোধ হয় 

.শ্মরণ পূর্বক ভক্তি ও প্রীতি এবং কৃতজ্ঞতার | যে, জামদগ্্যগোত্রজ এই মিশ্রবংশ পুরুষা- 

পরম পবিত্র পুষ্পাঞ্জলী তাহার উদ্দেশে প্রদান : নুক্রমে পালবংশীয় বৃপতিবুন্দের অমাত্য- 
করিতে থাকিবে, সন্দেহ নাই। পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই পস্তরলিপির 

মহাক্জা চার্লস উইলকিন্স সুঙ্গেরের তাজজ- ; শেষ ছয়টী (২৩-২৮) শ্লোকের নানা স্থানের 
৩৪ 



২৬৬ মব্যভারত। (অষ্টম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা 

অক্ষয় বিলুপ্ত হওয়াতে, এই ভাগের প্রকৃত | ১৭৯৪ খ্রীঃ স্প্রসিদ্ধ জোনাথান ডাগ্ধান 
ধন্দ অপরিজ্ঞীত রহিয়াছে, বীরদেবের পিতা | সাহেব বাঁরাণসীর নিকটস্থ সারনাথ নামক 

সাণ্ডিল্য মিশ্রবংশের আদিপুরুষ | বীরদেবের ; বিবিধ বৌদ্ধ কীর্ভিকলাপপূর্ণ স্থানে পালরাজ- 
পুপ্র পাঞ্চাল। পাঁঞ্চালের পুত্র গর্ণ । গর্গের | গণের নামাঙ্কিত এক খানি প্রস্তরলিপি আবি- 

পরীর নাম ইচ্ছ'। গর্গের পুত্র দর্ডপাণিমিশর : স্কতকরেন। ইহাতে মহীপাল, স্থিরপাল, 

মহাধাজ দেবপাঁলের মন্ত্রী ছিলেন। শর্কর! | বসন্তপাঁল ও কুমারপাল--এই চারি জন পাঁল- 
দেধীর গর্ভে দর্ভপাঁনির সোমেশ্বর নামে | বংশীয় রাজার নাম খোদিত আছে। এই 
পুর জন্মে । সোমেশ্বরের পত্বীর নাম প্রস্তরলিপি এক্ষণে কোথায় আছে, তাহা 

তরলা। দেবী! ইহার পুত্র কেদার মিশ্র জানা যায় নাই। ইহার অনুবাদ দৃষ্টে জান! 
রাজা সুরপালের মন্ত্রী ছিলেন। গৌড়েশ্বর | যায় যে, গৌড়েশ্বর মহীপাল বাঁরাঁণসী ক্ষেত্রে 
দেবপাল ভূজবলে উৎকল, দ্রাবিড়, গুর্জর | ঈশান ও চিত্রঘণ্ট প্রভৃতি শত শত মন্দির 
ও ভন দেশে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত | নিন্ীণ করেন। স্থিরপাঁল ও তীহাঁর কনিষ্ঠ 

কমষন। কেদার মিশ্র দেবগ্রামের বন্ধা ] জাতা বসস্তপাঁল বৌদ্ধধর্ম সবিশেষ অন্থুরক্ত 
গেবীর পাঁণিগ্রহণ করেন। তাহার পুত্র । ছিলেন। তাহাদের আদেশে ১৯৮৩ সংব- 

ওরব মিশ্র সর্বশান্তে সুপস্ডিত বলিয়া বঙ্গ- | তান্দের ১১ই পৌষ গর্ভকুগী সহ তথায় এক 

দেশে সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি ! বৌদ্ধশৈল নিশ্মিত হয়। এই স্থিরপাল ও বসন্ত- 

রাজা নারায়ণ পালেব মন্ত্রী ছিলেন ।* ৃ পাল বিহার প্রদেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন 

নানক বে নকলা জোক আলে, বলিয়া পুরাতববিৎগণ অঙ্থমান করেন। 
তাহার মূল মাত্র সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকবর্গের অবগতির জন্ঠ ৰ বারাণসী পর্যন্ত গৌড়েশ্বর পালরাজগণের 

এস্বলে উদ্ধত হইল। অনুবাদ দ্বাবা অযথা প্রবন্ধের ূ শাসন প্রভাব যে বিস্তৃত ছিল, তাহা এই 

অঙ্গ বৃদ্ধি হইবে তাঁবিযাঁ, তাহ প্রদান হইতে নিরন্ত; প্রস্তরলিপি স্পটাক্ষরে নির্দেশ করিতেছে 

রহিলাঙ। | গৌড়েশ্বর মহীপালের রাজত্বের মধ্যভাগে 
খ্যাতঃ শার্ডিল্যবংশৈকো, বীবদেবস্তদম্বয়ে | 55585658851 

পাঞ্চ।লো নাম তদ্গোত্রে, গক্তপ্মাদজায়ত ॥ ১ র ৯০1 রা 

পত্রীস্থা নাম টিনিনি 5 | বরা 

ৃমুত্তয়োঃ কমলযোনিরিব দ্বিজেশ: গৌড়েশ্বব শ্চিরমুপান্ত ধিয়ং যদীয়াং ॥ ১৩ 

শ্রীদর্ভপাণিরিতি নামনি সুপ্রসিদ্ধঃ ॥ ৪ যস্তাগ্রেষু বৃহম্পতিপ্রতিকৃতেঃ শ্রীন্রপালো নৃপঃ 

আরেবাজকোম্মতঙ্গজমদন্তিম্যচ্ছিলাসংহত | সাক্ষাদিন্ত্র ইব প্রজা... নতশিরা জগ্রাহ পৃতপয়ঃ ॥ ১৫ 

নীত্যা যস্ত ভুবং চকার করদাং শ্ীদেবপালো নৃপঃ ॥৫ | কুশলো গুণান্ বিবেক্তং বিজিতেষু যং নৃপঃ প্রপদং 

দিকচক্রায়াতভুতৃৎপরিকরবিসরদ্বাহিনে! ছুবিলোকং স্থনমতি (€) 

প্রাপ্য শ্রীদেবপাঁলে! নৃূপতি রবসতাপেক্ষয়া বারি যস্ ॥৬ | শ্রানারায়ণ পালঃ প্রশস্তিরপরা কিয়ত্যন্তৈব ॥ ১৯ 

দত্বাপ্যনল্পং উড়,পচ্ছবিপীঠমন্্ে ১৮৭৪ খুঃ মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ 

যন্তাসনং নরপতিঃ হ্বররাজকলঃ। মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় বুদ্দলের 

নানানরেন্ত্রমুকুটাঙ্কিতপাদপাংশুঃ প্রস্তরলিপির যে মুল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে 

সিংহাসনং সচকিতঃ হ্বয়মালনাদ ॥ ৭ পূর্বোদ্ধিত পণকিগুলি গৃহীত হইল । 



ভাদ্র, ১২৯৭।) ঢাকার পুরাতন কাহিনী । ২৬৭ 
পে ০০০ ৩১৯৭ 

এই প্রস্তরলিপি উতকীর্ণ হয়, অনুমান করিয়া ; বংশীবলি বিস্তারিত রূপে প্রদত্ব হইকাছে। 

বহুমানাম্পদ ডাক্তার মিত্র ও কানিংহাম | ইহা হইতে একাদশ জন পাঁল বংশীয় নর- 

সাহেব প্রভৃতি স্থুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ববিৎগণ ) পতির নাম জানা যাইতেছে । কিন্তু অত্যন্ত 
পালরাঁজগণেত্র সময় অবধারণ করিতে চেষ্টা ; দুঃখের বিঘয় এই যে, ইহার নানা স্থানের 

করিয়াছেন। মূলের অভাবে এই লিপি অক্ষর বিলুপ্ত হওয়াতে, পুরাঁতত্ববিৎ পণ্ডিত- 

ৃ 

ূ 

হইতে পুরাতত্ববিৎগণের কোন্ কথা কত | গণ ইহার যথোচিত অর্থ নির্দেশ সম্বন্ধে 

দর বিশ্বস্ত ও প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইবে, ; 'এক মত অবলম্বন করিতে পারেন নাই। 

বলিতে পারি না । এই মতভেদে পালরাজগণের পুরুষ-গণন' 
১৮০৬ খ্রীঃ স্থ্প্রসিদ্ধ সংস্কৃতবিৎ কোঁল-। নিশ্চিত রূপে হইয়া উঠে নাই। শ্রদ্ধাম্পদ 

কুক সাহেবের প্রযতে দিনাজপুরের অন্তর্গত । ডাক্তার মিত্র মহোদয় ও বিজ্ঞবর ডাক্তার 

আমগাঁছিতে পাঁলরাঁজগণের নামাস্কিত এক ৃ হাব্নলি সাহেবকে পরম্পর-বিরোধী ছুই 

থানি তামশাসন আবিষ্কত হয়। কোলক্রক ৷ মূনর প্রধান পরিপোষক বলিয়া স্বীকার 

সাহেব তাহার অনুবাদ মাত্র প্রকাশ করেন। : কবিলে অসঙ্গত হইবে না। আমরা ডাক্তযুর 
১৮৮৪ খ্রীঃ ডাক্তার হারনলি রোমান অক্ষরে ; মিত্রের নিদ্েশকেই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া 
তাহার যূল স্বীয় মন্তব্যের সহিত প্রকাশিত গ্রহণ করিলাম। আমগাছির শাসনপত্রের 

করিয়াছেন। * ইহাতে পাল-রাজগণের | বিরুত ও অস্পষ্ট মূল দৃষ্টে পাঠকুবর্গ স্ব স্ব 

র 
| 
1 
[ 
1 

[ 
্ 

22224 র অভিমত নিদ্ধারিত করিয়া লইবেন । 
* আমগাছির স্ুপ্রসিদ্ধ তাত্রশীসনের প্রতিলিওি ৬ 

হইতে পালরাঁজগণে বিস্তীর্ণ বংশাবলী, ভাগলপুবেব ;  (জিজেন্দ্ররাজপ্রভৃতীনরাতীন্ 

তাত্রশাসনের সহিত মিল।ইয়া, নিযে প্রকাশিত করা ূ উপাজ্জিতা যেন মহোদয় শ্রী; | 

আবশ্যক বোধ ভইতেছে। সংস্কৃতবিৎ পাঠকগণ ইচ্ভা দত্ত পুনঃ সাঁ বলিনার্থ পিত্রে 
হইতে স্ব স্ব অভিমত নির্ঘ/রিত করিয়া লইতে, এবং | চক্রাধুধায়ানতিবামনায় ॥) 

প্রবন্ধলিখিত মতের সারাসরবন্তা নিরূপণ করিতে ৷ বামস্োৰ গৃতীতসতাতপস স্তস্যানুরূপো গণৈঃ 
পরিবেন। ডাক্তর হারনলির মত আমাদের ক্ষুদ্র সৌমিত্রেরুদয়াদিতুলামহিমা বাক্পাল-নামানুজঃ। 
বুদ্ধিতে গ্রহণীয় বলিয়া বোধ হইতেছে না । বাবু কৈলাস ধঃ গ্রীমান নয়বিক্ুমৈকবসতিভীকুঃ স্থিতঃ শাসনে 
চন সিংহ তাহার মত গ্রহণ করিয়াছেন কি না, স্মরণ ] শন্যাঃ শত্রপতাকিনীভিরকরোদ্ একাতপত্রা দিশঃ ॥৩ ] 

নাই। ূ 
রা ূ তস্মাদ্ুপেন্ত্রচরিতৈ জগতীং পুনানঃ 

মৈত্রীকারুণা-রত-প্নুদদিত হৃদয়: প্রে়সীং সংদধানঃ | পুত বডুব বিজয়ী জয়পাল-নামা। 
] সমাক্-সম্বো ধিবিদ্যা-সরিদমলজল ক্ষালিতাজ্ঞানপন্'ঃ | ! ধর্দদ্ধিবাং শময়িতা যুধি দেবপালে 

জিন্বাযঃ কামকারিপ্রভবমতিভবং শাশ্বতীং পাপ শীস্তিং | যয পূর্বে ভুবনরাজান্থান্যনৈষীৎ ॥ ৪ 
স শ্রীমান লোকনাথে। জয়তি দশবলোহস্যশ্চ গোপাল ূ (যল্সিন্ ত্রাতুনিদেশাছ বলবতি পরিতঃ গ্রস্থিতে 

দেবঃ 1 ১ | জেতুমাঙ্গাঃ 
লক্ষ্মীজন্মনিকেতনং সমকরোঁদ বোঢ,ং ক্ষমঃ স্াভরং  সীদন্ায়ৈব দুরাম্সিজপুরমজহাৎ উৎলানামধীশঃ | 
পক্ষচ্ছেদতয়াদ্ উপস্থিতবতাং একা শ্রয়ো ভূভৃতাঁং। ূ আনাঞ্চক্রে চিরায় প্রণয়িপরিবৃতো দি দ্বনুচ্চেন মূর্দদা 

মর্যাদ] পরিপালনৈকনিরতঃ শৌধ্যালয়ো হম্মা দত | বাজা প্রাগৃজ্যোতিষাণাং উপশমি5সা মশা যসা 
ুপ্ধান্তোধি বিলাসহাসিমহিমা শ্রীধর্শপালো নৃপঃ॥ প্রা ॥) 



২৬৮ নব্যভারত। (অফ্টম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা | 

_আমগাঁছির তাত্রশীদন হইতে জানা! যায় : কোটাবর্ষ গ্রামে ছই দ্রোণ ভূমি খোভৃত 
যে, “হীরাজাধিরাঁজ” নয়পাল দেবের পুত্র | দেবশর্ীকে প্রদান করেন। দানগৃহীতা 
পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহীরাজাধিরাজ শ্রী-: খোভৃত () সামবেদীয় কৌথুমশাখাধ্যায়ী 
মান্, বিগ্রহপাল দেব পৌগু.বর্ধনের অন্তর্গত | বেদান্তমীমাংসাব্যাকরণতর্কবিদ্যাবিৎ অক্ষি- 

বন দেবের পৌত্র ও অর্কদেবের পুত্র 
সপ পাপা লা 

্রীমান্ বিগ্রহপাঁল স্তৎসুনু-রজাতশক্ররিব জাতঃ। 

শক্রবনিতীপ্রসাধনবিলোপিবিমলাসিজলধাঁরঃ ॥ ৫ 

(রিপবো যেন গুব্বীণাং বিপদাং আম্পদীকৃতা | 

--পেন বিমলেন কলাতপদেন 

আবহিতেন পনিতো। ভুবনসা তাপ ॥ ১, 

২ পপি পা পিসী শিপ শপ সস সপ 

পুরুষায়ুষদীর্ঘাণাং স্থজাদঃ সম্পদামপি ॥ ভবসকলবিলক্ষং সঙ্গরে বা প্রদর্পাৎ 
লজ্জেতি তসা জলধেরিব জঙহ্,কণ্ঠ অনধি কৃতবিলগ্রং রাঁজামাসাদা পিত্লাং । 
পত্রী বব কৃতহৈহয়বংশভূষা। _-াশিসদ্ মা ভৃৎ 
যস্যাঃ শুচীনি চরিতানি পিতুশ্চ বংশে । --বনিপাল? শ্রীমহীপালদেব? ॥ ১১ 
পত্যুশ্চ পাঁবনবিধিঃ পরমো বব ॥) ৃ তাজন্ তোষাসঙ্গং শিরসি কৃতপাদঃ 

দিকপালৈঃ ক্ষিতিপা'লনায় দধতং দেহে বিভতকতাঃ শ্রিয়ঃ | 

শ্ীমন্তং জনয়ত তনয়ং নারায়ণং স প্রভুং | 

যঃ ক্ষৌণীপতিভিঃ শিরোমণিরচ্চা শ্রিষ্টাজ্বি-গীঠোপলং 
স্যায়োপাস্তং অলঞ্চকাঁর চরিতৈং শ্বৈরেব ধশ্ীসনং ॥ ৬ | 

ক্ষিতিত্তা বিবর্ণে সর্ধধনাঃ প্রসভ--রিব রবিঃ 1 

ভব--নঃ স্লিপ্ধপ্রকৃতিরনুরাগো--বসতিম্ম 

বাঁধন্ঃ প্রখোরজনি নয়পালো নরপতি ॥ ১২ 

পিত” সঙ্গনলে বনৈ? স্মরবিপো পূজা 

ভাগলপুরের তাত্রশীসন রাজ! নারায়ণপাল দেবের | ___বিশ্রীমে -ধিকাঁরভবন” ক: কৃতে বিদ্িষা” । 
প্রদত্ত বিধায়, অত?পব ১১-১৭ প্লোকে নারায়ণ ৰ মন্তবাং দ্বষমা শ্রয়; শিবপাস-_পেক্ষণ --ন্দবন 

প্রশংসাবাদ লিখিত হইয়াছে । এই ষ্ঠ শ্লোকের দ্বিতীয় | ক্রীমদ-বিগ্রহপালদেব নৃপতিত___--॥ ১৩ 

চরণ এই তাত্রশাসন অনুসাবে শ্ীনারারণপালদেবম্ ; কুতাসান্দ্করুএরজভতা প্রীকটর__-- 0১৪ 

স্থজৎ তস্যাং'স পুণ্যোত্তরং' বলিয়া লিখিত হইয়াছে । |. উহা হতে পালবংশীয গোপালদেব, ধর্দপাল ও 

() চিহ্কের অন্তর্গত চারিটা অতিরিক্ শ্লোক ভাগল ৰ বাকপাল, দেবপাঁল ও জয়প।ল, বিগ্রহপাঁল, ন।রায়ণ 

পুরের শাসনপত্র হইতে উদ্ধত হইল । । পাল, রাজাপাল, প্র-পাল, বিশ্রহপাল, মহীপাল, 
তাপা-_জলধিমুলগভীরগর্ভে । নয়পাল ও বিগ্রহপাল-_এই একাদশ জনের নাম যথা 
দেবালয়ৈশ্চ কুলভূতরত্বদ্য কক্গৈ | . ক্রমে উনিখিত দেখা যাইতেছে । নারায়ণপালের পর 
বিখ্যাতকীত্িরভবৎ তনয়ণ্চ তসা ' বর্তীঁপালরাজগণ সন্বন্ধেই বিষম মতভেদ ও গোল 
শ্রীরাজ্যপাঁল ইত্যবনিলোকপালঃ ॥ ৭ । যোগ উপস্থিত হউয়াছে। সুবিজ্ঞ ডাক্তর হারনলি 
তস্য- বক্ষিতি--ন নিধিরিব সহসা রাজাকুটা_-পে--| ৭__১৪ শ্লোকে উল্লিখিত নামাবলী পুনরুক্তি মন 

পূজ্যস্যোত্ত,ঙ্গমৌলে ছুহিতরি তনয়ো৷ ভাগ্যদেবা ; বলিয়! রাজ! নারায়ণ পালের উত্তর পুরুষ ছয় জন 

প্রহ্তঃ। | রাজার অস্তিত্ব পর্যান্ত বিলোপ করিতে চাহেন। তাহার 
মতে দেবপাল ও নয়পাল, বিগ্রহপাল ও স্ুুরপাল, 

মহীপাল ও ভূপাল অভিন্ন বাক্তি। তিনি রাজ্যপালকে 

জ্ীমান___-ভব্য- প্নৈকরত্ব_ 

স্তিখবিতবর্গ; সি-াবিশ্রীংহকয়ো ॥ ৮ 

যঃ স্বামিন রাজ্যগুপৈরত্বমাসেবত দেবপালের পুত্র, বিগ্রহপাঁলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং মহী- 
প্রভুশক্তি লক্ষ্মী ৷ পালের পিতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাহার 

, পৃরবরবীং সপত্বীমিব শিলপত্র ॥ ৯ ৷ অন্নমান অনুসারে ৯০৬--১০২৬ শ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ১২৭ 

তশ্মাদ্ বভুব সবিতু বর্কেটিবনধ । বৎসর কাল গোপাল হইতে নারায়ণপাল গথাস্ত হয় 
কালেন চত্দ্র--ব বিগ্রহপ।লদেবঃ। জন রাজা বাঙগলায় রাজত্ব করেন। 

৯ 



০০ 

গৌড়েশ্বর দেবপাল উৎকল, দ্রাবিড়, গুর্জার ও 

রাজত্বের দ্বাদশতম বর্ষের ৯ই চৈত্র তারিখে | হনদিগের দেশ ভূজবলে পদাঁনত করেন। 

পোসলী গ্রামবাসী মহীধরের পুত্র শশীদেব | বুদ্দলের প্রস্তরলিপিতে উল্লিখিত স্ুরপাল ও 

কর্তৃক উৎবীর্ণ হয়। | দেবপাঁল এক অভিন্ন ব্যক্তি কিনা, নিশ্চয় 

পোঁসলীশ্রীমনির্্যাত শ্রীমহীধরবুম্ুন]। রূপে বলা যায় না। দেবপালের পর তাহার 

ইদং শাঁসনমুতকীর্ণং শ্রীশশীদেবশর্শণা ॥ পুত্র বিগ্রহপাল (প্রথম) রাজসিংহাঁসনে প্রতি- 

ঈহা হইতে দেখা যাঁয় যে, মুদগগিরি (মুজের)। চিত হন। ভাগলপুরের শাসন পত্রের নির্দেশ 

বিগ্রহ পালের শাসিত পৌগুবর্ধন রাজ্যের | অনুসারে জানা যায় যে, রাজা বিগ্রহপাল 
রাজধানী ছিল। এই শাসন পত্রে বৌদ্ধ | চৈহয় বংশীয় রাজকন্যা লজ্জাদেবীর পাঁণি- 
গোঁপাল দেব পাঁল বংশের আদিম পুরুষ ও | গ্রহণ করেন। বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর 

প্রথম রাজ বলিয়! বর্ণিত হইয়াছেন ৷ ধর্ম- | তঁহার জো্ঠ পুত্র নারায়ণ পাল রাজ্যাধিকাঁর 
' পাল ও বাঁক্পাল নামে গোঁপাঁল দেবের ছুই । প্রাপ্ত হন। মৃত্যুকালে নারায়ণ পাল কোন 
পুত্র ছিলেন। জোগ্ঠ ধর্ঘপাঁল ইন্দ্ররাজ প্রভৃ- : পুত্র সন্তান রাখিয়া যান নাই বিধায়, তাঁহার 
তিকে পরাজয়. করেন বলিয়া ভাগলপুরের | কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজাপাল সিংহাসনে আরোহণ 
শীসনপত্রে উল্লিখিত হইয়াছে । কনিষ্ঠ বাক্- ৰ করেন। তিনি রাঁজাকুটা (রাঁট্রকোটা ?) 
পাল স্বীয় জোষ্ঠ ভ্রাতার শীসনাধীনে প্রধান : পতির তনয়! ভাগ্দেবীকে বিবাহ করেন। 

সেনাপতির কাঁধ্যভার গ্রহণ পূর্বক নান] . বাজাপাঁলের পর তাহার অজ্ঞাত নামা পুত্র 

দেশ জয় করেন। অপুত্রক ধর্পালের মৃত্যুর | এবং তদনন্তর তীঁহার পৌজ বিশ্রহপাল, 

পর বাকৃপাঁলের জোষ্ঠ পুত্র দেবপাল স্বীয় । (দ্বিতীয়) রাজসিংহাঁসনে উপবিষ্ট হন । দ্বিতীয় 

পিতৃব্যের স্থলে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। । বিগ্রহপালের পর তাহীর পুত্র মহীপাল, তৎ- 

দেবপাঁল পাল বংশীয় নরপতিগণের মধো ' পর মহীপালের পুক্র নয়পাঁল, তদনস্তর নয়- 

সর্বপ্রধাঁন বলিয়| প্রসিদ্ধি লীভ করেন। তিনি ' পালের পুক্র বিগ্রহপাঁল (তৃতীয়) স্ব স্ব পিতৃ 
স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা জয়পালের প্রতি রাজ্য- : বিয়োগের পর টৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয় 

শাসনের গুরুভার অর্পণ করিয়া দিশ্বিজয়ে : রাঁজাশীসন করিতে থাকেন। এই তৃতীয় 

বহির্গত হন। মুঙ্গেরের তাত্রফলকে বর্ণিত ৷ বিগ্রহপালই আমগাছির শীসনপত্রে উল্লিখিত 

আছে যে, দেবপাল হিমালয় পর্বত হইতে | ভূমি খোভূত () দেবশর্্াকে প্রদান করেন । 
কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে | এই শীসনপত্র হইতে পাঁলবংশীয় একাদশ জন 

স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া সুদূর কাঁ- | বিভিন্ন নৃপতির নাম জানা যাইতেছে । সুবিজ্ঞ 

স্বোজ রাজ্য পর্য্যন্ত আপনার শাসন প্রভাঁব ূ ডাক্তার হার্নলি সাহেবের মতে ইহা! হইতে 

বিস্তার করেন। ভাগলপুরের শাসনপত্র | গোপাল হইতে নারায়ণ পাল পর্য্যস্ত মাত্র 

অনুসারে তিনি উৎকল (উড়িষ্য) ও প্রাগ্ | ছয় জন রাজার নাম পাওয়া যাঁয়। 

জ্যোতিষ (আসাম কি আলাহীবাঁদ ?) রাজ্য ১৮৭৮ শ্রীষ্টাব্ধে পগ্ডিতবব রাজেন্দ্র লাল 

আপনার শাসনাধীনে আনয়ন করেন। | মিত্র ভাঁগলপুর হইতে রাজ না:ম্ণ পাঁলের 

বুদ্দলের প্রস্তরপিপিতেও লিখিত আছে যে, ' প্রদন্ত একখানি তীত্রশাসন গ্রাপ্থ হন। 



(অউম খণ্ড পঞ্চম সংখ্যা] | 

ইফার প্রথম, তীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, অপ্ম ও 

দশম ক্লৌক আমগাছির শাসন লিপিতে প্রীয় 

'অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া ইতিপূর্বে 
প্রদর্শিত হইয়াছে । পাঁলরাজগণের সম্বন্ধে 

যে কয়েক খান প্রস্তরলিপি ও তীত্রশাসন 

আবিষ্কত হইয়াছে, তন্মধো ইছাই সম্পূর্ণ ও 
অবিরুত অবস্তায় 'পাঁওয়া গিয়াছে । এই 

শাসনপত্রের দ্বারা বিএতপাঁলের প্র পরম 

সৌগত (বৌদ্ধ) রাজা নারায়ণ পাল তীহাঁর 
রাজত্বকাঁলের সপ্তদশতম বর্ষের ঈই বৈশাখ 
তীরভৃক্ত ত্রিহুত প্রদেশের অন্তর্গত মকুততিকা 

নাষে গ্রাম পাশ্তগত আচার্ষোর শিষ্য শিব 

ভষ্টারককে প্রদান করেন । নারায়ণ পালের 

মন্ত্রী বেদ বেদান্তাদি সর্বরশান্্রবিৎ ভ্ট গুরব 
মিশ্র ইহা রচনা করেন। সমতটবাসী শ্ুভ- 
দাঁসের পুত্র স্থলেখক মদাদাস কর্তৃক ইহা! 

লিখিত হয়। ইহা তইতে জানা যাইত্তেছে 
যে, পাল রাঁজগণের শাসিত অঙ্গরাজা* 

পশ্চিমে ত্রিহুত ও পুর্বভাগে সমতট (রাম- 

পাল) পরযা্ত বস্তু ত (ছিল | ত্রিহত ূ রবকার্লে 

তীরভূক্তি নামে পরিচিত ছিল। মুদগগিরিতে 

(মুঙ্গের) পালরাঁজগণের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। বৌদ্ধধর্মের একান্ত পক্ষপাতী থা- 

কিলেও পালরাঁজগণ হিন্দু ও বৌদ্ধ সর্ববিধ 
প্রজাবর্গকে সমভাবে পালন করিতেন । হিন্দু 
শাস্ত্রবিৎ ত্রাহ্মণদিগকে যথেষ্ট সন্মাননা ও 

সমাদর করিতেন, এবং উপযুক্ততা প্রর্শন 

করিতে পারিলে উচ্চতম রাঁজকার্যযে পর্যান্ত 

নিযুক্ত করিতে কুষ্ঠিত হইতেন না হিন্দুপ্রজা- 
দিগকে ্যায়ান্থসারে শাসন করিতেন | তিন্দু- 

শাস্্বিহিত যক্ঞ, বলি ও দেবপৃজাদি বহুবিধ 
কর্ম্ননির্বাহের নিমিত্ত শীস্্রবিৎ পণ্ডিতবর্গকে 

ভূমি দান করিতেন, যত্বপূর্বক তাহাদিগকে 

অধিকৃত রাঁজ্য মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতেন। 
তাহাবা স্কানে স্থানে জলাশয় খনন, অতিথি- 

শাল! 'ও উষধালয় স্তাঁপন করিয়া! প্রজাবর্শের 
উপকার সাঁপন করিতেন । 

শীত্রৈলাকানাথ ভট্টাচার্য্য | 

নুমুখী | 
(নাট্য কবিতা) 

গ্ররথম অঙ্ক | 

(স্থান স্বর্গ-কৈলাস ধাম) 
উমা, জয়া ও বিজয়ার প্রবেশ। 

জয়া! ।--দেবিগো!, আনন্দময়ি, জগত-জননি, 

বল শুনি কেন আজি বিরস বদন? 
পাপী পিল আলা পপ পাপন আপ পপী 

নঘন-কৌমুদী ম্রান কেন ভ্রিনয়নি ? 

দীপুভাঁলে চিন্তা কেন কৰে সম্ভরণ ? 
শিপ ঝপ 

রাজা নারায়ণ পাল মিনার ও পগ্ডিতগণের 
আশ্রয় স্থন ছিলেন । তাহার মন্ত্রী গুরব মিশর সর্ধবশান্ত্রে 

বুৎ্পন্ন স্থকবি ছিলেন । তাহার রচিত কবিত। ভাগল- 
* তঙ্গীক্রমে অঙ্গরাজোর নাম এই শাসনপত্রে | পুর ও বুদ্দলের শাসন লিপিদ্ঘয়কে অলঙ্কত করিয়া 

উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। 
স্বীকৃতঃ সুজনমলোভিঃ, সতা।য়িতঃ সহবাহনৈঃ স্বীয়ৈঃ। 
ত্যাগে নযো হ্যধত্তাশু, দেয়ং মেহঙ্গ রাজন্ কথাং ॥ ১২ 

জরীপতিরকৃষ্টকম্ম। বিদা।ধরনায়কো। মহ।ে।গী । 

অন্লদদৃশে।ইপি ধায়! ষশ্চিত্রং নলসমণ্চরিত 580 ১৭ 

রহিয়াছে। 

বেদান্তৈরহ্থগমতমং বেদিতা ক্রহ্মতত্ং 
যঃ সর্ববাহ শ্রতিষু পরম; সার্ধীমঙ্গৈরগাতি। 
যো যজ্ঞান।ং সমুদিত মহাডূক্ষিণান|ং প্রণেত। 
ভট্ট? শ্রীমানিহ স গুরবে। দুত কঃ পুণ্যকীন্ডিং ॥ 



ভাদ্র, ১২৯৭ । ) স্বমুখী | | ২৭১ 

আক
াল
 

স্পা শি সি 

উছলিত সুধারাশি, শুল্ায় অধরে ) | তুচ্ছ ঘ্বণ্য নরকের ধুলায় গঠিত, 

একি কীট, একি ছায়া, পশিল অন্তরে ? ূ ক্ষুদ্র মান্ুফীর শোভা এত মনোহর, 

উমা ।-__সখীরে, জুধাও কেন কি ছুঃখ উমার, ভুলিয়ে দেবত্ব যাঁহে হ'ল বিমোহিত, 
] 

দেবত্বের সুখ খুঝি ঘুচিল তাহার ! অনন্ত স্থষ্টির শরষ্টা পরম ঈশ্বর ! 

আঁভাঁরে জনক যার, পাঁষাঁণ, অচল, ৷ এবূপ যৌবনে মোর মোহ আর কই? 

নহিল পরাণ তার নির্মম নিশ্চল; | নরত্বে দেবত্বে ভেদ ঘুচিয়াছে সই! 

এই কোঁভ, এই দুঃখ উলিছে বুকে ; জগ বিষাদে পুরিছে প্রাণ,উপজে বিশ্ময় ! 

কি কন্জি জিজ্তাসি আর? তৌরা থাক্ স্থুখে। : কে গো! সে মানবী দেবি, এত রূপ কার? 

জয়া ।-_-আতঙ্কে কীপে যে প্রাণ ওগে। মহেশ্বরী, পেয়ে যারে, জগন্ময়ি, তোমার প্রণয় 

আঁতন্কে যে স্বর্ণ মর্ত্য করে টলমল ; | তেজিয়ে, করেন শিব মরতে বিহার ? 

একবার ক্রোধে ধবংশ হল দক্ষপুরী, ৰ উমা।-_হের ওই মর্ভা-লোকে লরত উত্তরে, 

যেতেছিল স্ুরপুরী প্রায় রসাতল , ৷ আমান পিতার নামে নামাঙ্কিত গিরি ) 

আবার কি ক্ষোভ আসি গ্রাসিছে পরাণী ? | ওরি পাদদেশে রাজা, “কৌচ” নাম ধরে 7 

স্বর এ অভিমান, ত্রিলৌকা-তারিখি! | বফিতেছে পুত্র তিস্তা ধারে ঘিরি। 
বিজয়! । আহা মরি,মহেশ্বরী কি ছুংখ তোমার ? জয়া।-আমরি কি চারুদেশ,সৌন্দর্য্য অতুল ! 

ত্রিদিব পুজিত| তুমি ; ও রাঙ্গা চরণ, । মরতে নন্দন বলি মনে হয় ভুল | ০ 

কে আছে ত্রিলোকে যে না ধ্যায় অনিবার ? ছোট খাঁট দেশ খানি বেষিয়! হেথায়, 

স্থরনর সবারি যে তুমিই শরণ ! | সুরমা কানন রাজি কিবা শোভা পায় ! 

হের ওই মর্ত্যলোকে নররারী শত, ৃ বিজয়া।--(জয়ার প্রতি)শোভার মাথায় বাঁজ, 

পাদ্য অর্থ পুষ্পহারে পুজিছে তোমার; কি দেখিছ ছাই? 
যুক্ত করে নম্রশিরে স্তি গাঁয় কত, ূ (উমার প্রতি) বল দেবি, একি দৃশ্ঠ দেখিবারে 

কতই দিতেছে তক্তি গ্রীতি উপহার ! ূ পাই? 

: ইন্ছের ধেয়াঁনে তুমি শচী তব পাঁয়?  ওইফে কানন পারে স্বন্দর নগরী, 
. চতুর্মুুখে চতুন্ম্থ তবগুণ গায়, ৷ দিবসে ও কেন ওরে ব্যাপিয়ে শর্ধরী ? 

ওই শুন, ওই শুন, ডমরুর স্বরে, ! জয়া।--তাইতৌ,তাইতো৷ সই,একিরে বিশ্বয়! 

তৌঁষারি প্রেমের গীতি শিব গান করে। নাজানি হবে বা হোঁথা কি মহাপ্রিলয় ! 
উম1।-_এমি শ্রেষ,একি নিন্দা,একি অপমান ! । রবির প্রদীপ্ত তেজে দীপ্ত ধরাতল, 

এই কিরে প্রিয় সখি উচিত তোমার ? | কেন অন্ধকার হোথ! ছেয়ে অবিরল ? 

চাইন। নরের পুজা, চাইন! সম্মান ! ৰ উমা ।-_দেখিতেছ যে নগরী অন্ধকারময়, 

প্রসন্ন নরের ভাগ্য ছুঃখ দেবতার ! ওইতো গে সখি, কৌচ-রাজ রাজধানী ; 

মানুধীর প্রেম্যানে মত্ত মহেশ্বর ) হোথায় পাইছে শোভা রাজার আলয়, 

মহেশের মহেশ্বরী, উমা আর নয় ! সেআলম্বে আছে এক দ্বিতীয়! ভবানী । 

অশাধার ছাইছে যেন কৈলাস শিখর ) নুমুখী রাজার মেয়ে, অনুঢ়া যোড়বী. 

প্রদীপ্ত, অনন্দপূর্ণ, আজি লোকালয়! তাহারি প্রণয়ে মত্ত দেব মহেখর | 
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স্বরে মর্ কেহ নাই এ হেন রূপসী, আঁমারি কপাল পোড়া নিন্দ মোরে সই, 

স্থ্টির চরম নাঁকি ধরণী ভিতর । 
পাছে কেহ স্বর্গপথে দেখিবারে পায়, 

তাই দেব মার়াবল করিয়া বিস্তার; 
ঢাকিয়া নগর খানি আধাঁরের ছায়, 

আনন্দে সদাই হোঁথা করেন বিহার ! 
আঁধার, প্রলয়-চিহ্ন নহে লো৷ সজনি, 

আঁছে হোঁথ। চন্দ্র কূর্ধ্য দিবস রজনী । 

বিজয়।।__জগৎ আরাধা! তুমি,সুর-নর-মাতা।, 

নরলোকে হবে দেবি, তব অপমান ? 

আজ্ঞা দেহ, পৃথ্থী বুকে বসাইয় জীতা, 
ধূলার ধরার করি বিনাশ বিধান | 

কচি ছার সে তুচ্ছ ধরা ? তোমার ঈঙ্গিতে, 

ধূলি-চক্র-কেন্ত্র রবি, যাবে রসাতলে ; 
বুধ, গুরু, শনৈশ্চর নিবিবে চকিতে 7 

আজ্ঞ। দেও স্থষ্টি ধ্বংশ করিব সবলে ! 

তোমারি বিনষ্ট রিপু অন্ুরের মেদে 

জনমিল যে মেদিনী, তারি কীটগুলি, 

__-একিরে একিরে ম্পর্দা মরে যাই থেদে-_ 
তোমারে করিবে তুচ্ছ, গর্কে মাথা তুলি? 

ছিঁড়ি আকর্ষণ সুত্র, ফেলি পু্থী ছড়ি 

আগ্মিময় সুর্যযগর্ভে, যাক্ যাক্ পুড়ি ! 
তুমি যদি অপাঙ্গেতে চাহ ক্রোধভরে, 

কার সাধ্য রাখে স্থষ্টি বলহে রুদ্রানি, 

শিবের (ও) ত্রিশূল দেবি, টল মল করে ; 
তোমারি বলেতো বলী দেব শূলপানি । 
উম11-_বিজয়ারে প্রিয় সই,ছিছি একি বাণী! 

হলি কিরে আত্মহাঁর! ক্রোধে অভিমানে? 
ত্রিলোক পূজিত তিনি দেব শূলপাঁণি, 
এ অনন্ত চারু স্থ্টি যাহার বিধানে, 
সর্ধলোকে পুজনীয় ত্রিশূল তাহার, 

রয়েছে অনস্ত লোক যাহাঁর আশ্রয়ে, 

ভ্রমেও তাহার নিন্দা করিস্নে আর 

প্রবেশিবে মহাপাপ ত্রিদশ আলয়ে। 

শিবের হউক সুখ, মোরা দুঃখে রই। 

বিজয়া ।-_-সত্য দেবি,অপরাধ'হয়েছে আমার, 

কিন্তুকি গে! করিব না কিছু প্রতীকার ? 

তোমারে করিয়। তুচ্ছ, হে দেবি সর্বাণি, 
কার সাধ্য হবে ভবে ভবের ভবানী ? 

উমা ।-_যাহ! থুসী প্রিয় সই,কর্ তোর! তাই; 
সন্ন্যাস কুটারে আমি শিব ধ্যানে যাই 

ধন্যরে ধূলার ধুলা মানুষী ন্ুমুখী, 
যাঁর রূপে, যাঁর প্রেমে মহেশ্বর সুখী! 

(প্রস্থান ) 

বিজয়া ।_-দেবীর সেবায় জয়া কর লো গমন ! 

( জয়ার প্রস্থান ) 

মর্ত্যলোকে যাই আমি দেখি একবার ) 

দেখি সে কুঁছুনী মাগী রূপসী কেমন ! 
যাই যাই, স্ুমুখীর সাধিগে সংহার। 

দ্বিতীয় অঙ্ক । 
(স্ুমুখীর প্রমোদ ভবন ) 

সুমুখী ।-_ এখনো কাঞ্চন শৃঙ্গ আলোকে ভাস্বর, 
এখনে গেলোন৷ সুর্য্য অস্তাচল গায় ! 

এখন তো জনস্রোতে পুর্ণ এ নগর ; 

এখনো। আকাশে--কই ? দেখা নাহি যায় ! 
কি দীর্ঘ দিবস! ধৈর্য্য মানে না হৃদয় ! 

কার পদশব্দ শুনি ! না না কিছু নয়। 

( সমুখীর প্রাচীন ধাত্রীর বেশে বিজয়ার 

প্রবেশ ) 

বিজয়া ।__স্বেগত) পুড়,ক কপাল তোর; যাঁও 
ছারখার! 

(প্রকাশ্ঠে) সুমুখি, চিনিতে মোরে পার কি 

এখন? 

স্ুমুখী ।--একি স্বপ্ন? ওম! একি, ধাই মা 

আমার? 
তাইতো গো আয় আঁয় করি আলিঙ্গন 



ভীঁঙ্, ১২৯৭।) 

একবার সুমুখির, তোঁরে দেখে যাই ! 

স্ুমুখী। ভালতো। গে! ছিলি তুই ? দেশের মঙ্গল? 

প্রাকজ্োতিষপুর হতে আসিলি কখন ? 

জানিতে কত কি কথা হৃদয় চঞ্চল ! 
বসিয়ে করগো আগে শ্রান্তি বিনোদন । 

হয়েছিস্ বড় বুড়ী, ধাই মা আমার ! 

তাইতো গো একটীও দাত নাই আর? 

বিজয়!।_কত দিন থাঁকে কার নবীন মৌবন? 
চঞ্চল জগৎ, হেথা দ্রঃখ পরিণাম। 

লাঁবণা, স্বরূপ, সে ত। দুদিনের ধন, 

তার পড়ে ভেঙ্গে পড়ে এ দে সুঠাম । 

শরতে অদ্রির শোভা ছিল কি সুন্দর ! 

এ শীতে সকলি ভের হয়েছ অন্তর । 

( হিমাঁচলকে লক্ষ্য কিয়! ) 

কাল দেখেছিন্ু ওর এলে! চুল গুলি, 

প্রেমের এলান কেশ গুচ্ছের মতন ; 

দীপ্ত নীলাকাশ তলে ছিল মাথা ভুলি 
যেনরে অক্ষয় বীর পুরুষ সুজন । 

আজি গো মস্তক তাঁর অমল ধবল, 

ঝলিছে তুষার, শুভ্রতায় রৌপ্য জিনি; 
এ জরা! তাঁহাঁর শিরে, ঝাঁড়িয়া অঞ্চল 

দিয়াছে সে মৃত্ুময়ী হিম নিশিগিনী | 
নিগুঢ় রহস্ত মন্ত্রে বাধা এক সাথে, 

আছে ছুই জন তার! বাদ্ধকা যৌবন । 
দিন বর্ষ আছে সবে ধরি হাতে হ্থাতে, 

ক্ষুদ্র এক ্বপ্ন মাত্র মধে; ব্যবধান । 

স্ুমুখী।_-আগেতো শুনিনি ধাই কখনো! এমন? 
এত তত্ব কথা তুই শিখিলি কোথায় ? 

ুযুখা। 
বিজয়া।-_কবে মরি কবে বচি,ভাবিলাম তাই, 

২৭৩ 

গণ্ডে কেন ত্রীড়া তোর সঞ্চরে অমনি ? 

সুমুখী 1-স্বগত) একি দার! পোড়া প্রাণ 

সামালিতে নারি ! 

(প্রকাশ্রে) থাক্ ছাই, এস ধাই অন্য কথা 
পাড়ি? 

তোদের দেশের বল্ সবৃতো মঙ্গল ? 
রাজ! রাজপরিবার তাদের কুশল ? . [পুরে, 

বিজয় অতি বৃষ্টি মহামারী প্রাকৃজ্যোতিষ- 
আসে ন! বিদেশী কেহ থাকে দূরে দুরে । 

বাণিজা ব্যবসা সব হল লুপ্ত প্রায়, 

উঠেছে রোদন ধ্বনি দেশ যাঁয় যায়? 

নিশি দিন হোঁম যাঁগ শিব আরাধনা ; 

1 তবও খগ্ডেনা গ্রহ বড় বিড়ম্বনা 

যাজক ব্রাঙ্গণ শেষে কহিল রাঁজারে, 

কোঁচরাঁজো শিব নাকি, ফেলিয়া কান্তারে 

বিভীব করেন নিত্য ; তাই নাকি আর 

পৌছেন1 কৈলাসে ভক্কি পুজা উপহার ! 
তাই মোরা আসিগ়্াছি পুজিতে হেথা, 

দেখি তাহে এ ছুর্দিন যাঁয় কি না যাঁর! 

নুমুখী। যাঁও সবে দেশে ফিরে শঙ্কা নাই আর, 
নিবাঁপদ হবে দেশ কহিন্ছ তোমার । 

এই দণ্ডে প্রাকৃজ্যোতিষ শিবের রুপায়, 
শিবাপদে পাবে স্থান শাস্তির ছায়ায় । 

বিজন1।_-তবে কিলো সতা তাই, লোকে 

যাহা বলে? 

ওকি লো ঢাঁক যে মুখ সহস অঞ্চলে ? 

তে'মারি প্রণয়ে শিব মজেছে স্ুমুখি ? 

স্থখে থাক, সুখে থাক, শুনে হনু সুখী । 
কিন্কু এক শঙ্কা মোর হতেছে পরাণে 3 

১০ 

১ শী পিন শি শিট শশী শট শী শি পাদ এ ০ 

ৃ 
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| 

বিজয়া ।__স্থমুখিরে আছে তোর নবীন যৌবন, মহারদ্র রূপ তার পুরাণে বাঁধানে । 
তোর রূপে দেবতারো মন ভূলে যায়, 

তাইতো এ তত্ব কথা তিক্ত লাগে কাণে। 
শিব শিব! স্থখ, আশা, থাক্ তোর প্রাণে। 

একি দেখি স্ুমুখীরে, শিব নাম শুনি, 
৩৫ 

কেমনে মানুষী হয়ে তাহারে লই 
হয়েছ সুখিনী তুদ্ষি মরিলো ভাবিক্লা। [ধাইী! 

স্ুমুখী | শোন্ শোন্ তবে কথা কাঁচ তোরে 
। অমন মধুর রূপ চক্ষে দেখি নাই। 



২৭৪ নব্যভারত। (অষ্টম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্য! 

তরুণ যৌবন তীর কাস্তি মনোহর, নুমুখী ।--শুনে যে কাপেরে প্রাণ ওগো মা 

নিয়ত উষা'র রাগ কপোল উপর ! আমার 

প্রণয়-মদিরা বশে অপথি ঢল ঢল, তাইত | কেমনে আমি বুঝিব বলনা, 

স্থধার ক্ধরঙ্গ যেন অধরে চঞ্চল। সত্য কি না মহাদেব এ কণ্ঠের হার ; 

হাঁসির জ্যোছনা খেলে শ্রীমুখে সদাই , অথবা! কলঙ্ক মাত্র,ফেবল ছলন ! 

কি যে সে সুঠাম দেহ বর্ণিব কি ছাই! 'ছুরু দুরু কাপে বক্ষ, ধর মোরে ধর, 

সেঅঙ্গ পরশ মাত্রে অবশ হৃদয়) চেতন! মিলায় যে গে! রক্ষ মোরে হর! 

সী 
্ সঠিডি৬৯/ট রী রর বিজয়া ।__মর তুমি সেই মোর একা কান! 

রর ৪ ম্মুখীর মুচ্ছাভিঙ্) 
ধারা রানা ভর! | শিববলে পেল বুঝি আবার চেতন! ! 

কিন্ত তিনি মহাদেব, জানিলে কেমনে ?. | ন্ুমুখী।-_উঠিয়া) এখন বললো তুইকি করি 
প্রকাশ দেখেছ কিছু স্বরূপ লক্ষণে? উপায়? 

কুমূখী ।--দেখি নিত্য ব্যোম পথে আসিতে ] না জানিয়া না বুঝিয়া ঘটিল কি দায় ! 
হেথায়, 

'আসিবার পূর্বে শুনি ডমরুনিনাঁদ ) 

গুনেছি হেরিলে তারে ঘটয়ে প্রমাদ । 

আর (ও) শুন; আগমন করেন যখন, 

পাদস্পর্শে ধরে ধরা, নব শোভা রাশি) 

অন্ধকারে আলোকের করেন স্থজন, 

জোছনায় অমানিশ! ফুটে পড়ে ভাসি। 

বিজর1।-_-ভয় নাই ধৈর্ধ্য ধর,কে বলিতে পারে, 

হযত সভাই শিব প্রণয়ী তোমার ! 
প্রীক্ষা করিয়া তুমি লইবে এবারে, 
সহসা দিওন] স্থান নিকটেতে আর ! 

এখন আসিলে, আগে করি অভিনান, 

কহিওন! কোন কথা ; রেখো দুরে তারে; 

তার পর, ষথন সে ভোয়ে আগুয়ান 

প্রণম বচনে আসি তুষিবে তোমারে, 
পল ০৯ পপ শপ লস 

বিজয়া।-- স্মুখি, বালিকা ভূমি, জাননা | করিও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দিতে পরিচয় 
বিশেষ; 

' সহসা মনেতে মোব শঙ্কা উপজিল! 

মনিপুর রাজপুত্র ধরি ছদ্ম বেশ, 

অবশেষে আসি হেথা তোঁরে কি ছলিল ? 

ভেক্ষিবাজী জানে সে বে বড় যাছুকর, 

শুনেছি তাহারে। কপ বড় মনোহর । 

ছলেছে অনেক নারী প্রাকৃজ্যোতিষ ধামে, 
নারীর সতীত্বনীশ ব্যবস। তাহার । 

গুনিয়াছি চারিদিকে ফেরে শিব নামে, 

যাঁছুবলে করে নিত্য আকাশে বিহার | 
নিতান্ত সে নীচজাতি মনিপুর বাসী; 

সেই কি সতীত্ব তোর গেলরে বিনাঁশি ? 

৷ পার্ধতীর নামে ; শেন অঙ্গীকার হলে 

কোরে তারে পীড়াঁপীড়ি দেখাতে নিশ্চয়, 
কপালে নয়ন তাঁর জলে কি না জলে । 

(মস্ত কোন চিহ্বে তুমি তুলনা কখন; 
। ধাদ্ববলে যাছুকর কত কি না পারে, 

কিন্ত সাধ্য আছে কার ধরে ত্রিনয়ন ? 

সেই গে! নিশ্চিত চিহ্ন কহিন্থ তোমারে । 
হেরিলে কপালে তার সে দীপ্ত নয়ন, 
“ভয়পাবে মোরে যাবে” বলিতেও পারে। 

কিন্তু সে কথায় দেখো ভূলনা কখন। 

মরণ কি হয়, মৃত্যুঞ্জয় রক্ষে যারে? 

স্ুমুখী।--ঠিক বলেছিস্ তুই তাহাই করিব, 



ভাদ্র, ১২৯৭।) স্রমুখী । | ২৭৫ 
দশ শিক্পীশী পিস সপ সপ পপ শপ পপ 

নতুবা, না জানি চিত্ত, কেমনে সঁপিব ? অসুস্থতা ? অমঙ্গল ? সম্তভবে না কু, 
সত্য হৌক অথব| গো মিথ্যা ছলনায় স্বয়ং মঙ্গলদাত। শিব ধার প্রভূ । 
অপিয়াছি প্রাণ মোর মহেশ সেবায়ঃ মহ্বেশ্বরী অভিমানে বধেছেন প্রাণ? 

অজ্ঞাতে কলঙ্ক যদি ছু'য়েছে তাহার, দেবতার বক্ষে কম্প !! করিব সন্ধান! 
বিষ পানে, শিব নামে, করিব সংহার ! স্থমুখি ! 
বিজয়া ।-_(স্বগত) ধরেছে ওষধ মোর আর (সুমুখীর প্রবেশ ) 

চিন্তা নাই! ; এইত মোর টাদের উদয় ! 

যা হবে বুঝেছি শেষ এখন পালাই । শশাঙ্ষশেখর যারে শিরে তুলে লয় ! 

(প্রকাশ্তে) স্থমুখি, বিদাঁ॥ দে গো যাই মা ূ  (অবনত মুখে সুমুখীর পরিজ্রমণ) 

নগরে, ; ধরায় কৈলাঁস তুমি, ভবানী, শঙ্করী; 
প্রভাতে আসিব তোরে দেখিবার তরে। কাঁছে এস-__ 

(প্রস্থান) সুমুখী ।_যাঁও যাও! 
নি মহাদেব ।-- একি লো সুন্দরি ! , 

তৃতীয় অঙ্ক । সুমুখি, তোমার মুখে একি গুনি বাণী) 

অবতরণ করিতেছেন; সঙ্গে নন্দী) (সুমুখীর দূরে গমুন) 

মহাদেব ।__নন্দি। আহে, আজি স্থষ্টি কিরে নিবিবে নিমেষে !, 

নন্দী।--প্রতৃ ! সুমুখি ! চিনিতে তুমি পারনা মহেশে ? 

মহাদেব ।__কোথা শুনি রোদনের ধ্বনি? : মুখী ।- থাম্, শঠ প্রবঞ্চক! 

 ভাকিছে আমারে আজি কে সে অসহায়? | মহাদেব ।-্গুমুখি আমার ! 

| 
| 

| 

ৰ 

(্বর্গপণে মহাদেব স্থমুখীর গ্রহের দিকে কাঁছে এস, কাছে এস, হৃদয়ের রাণী! 

| 

নন্দী ।-_দেবদেব ! পতি-হার1 কাদিছে রমণী, । সুমুখী ।-যাঁও যাও! ! 

করিছে তোমার নাম লুটায়ে ধুলায় । মচীর্গে ।__আমি শিব চরণে তোমার ! 

মহাদেব।_ দ্রুত যাও, পতি তার দেও বাচাইয়া,। সমুখী।__তুমি শিব? ছিছি তোর হর না শরম? 

জগতে বিচ্ছেদ জালা সহিবে না কেহ, | জন্ম লক্বে রাজবংশে এমন ধরম ? 

স্বয়ং ঈশ্বর যদি প্রণয়ে মজিয়! সতীত্ব নাশের পাপে, মনিপুর পতি ! 

ধূলার জগতে আসি করিলেন গেহ ! : করিবেন শিব তোর নিরয়েতে গতি! 

নন্দী।__যে আজে চলি তবে! (প্রস্থান) । মহাদেব।-_ সেগৌরবে) হের বিশ্ব পদতলে 

মহাদেব ।__(ুমুখীর গৃহে অবতরণ করিয়া) ঘুরিছে আম্মর। 

সুমুখি, কোথায়? ; আমি মনিপুর-পতি ? কি কগা তোমার ? 

নিত্য দেখি অপেক্ষিয়। থাকে দরজায় ! নুমূখী।__পাপ ! পাঁপ! মহাপাঁপ ! বলিও না 

আদরেতে আগুসারি হাসি ভর! মুখে, আর! 

প্রেমময় বাহুপাশে বাধে মোরে বুকে । মহাদেব এ কি ভাঁষ। ! এ কি সপ্ন দেখিছ 

কৈ গো আজি তো তারে দেখিতে না পাই ং বায়ার? 

ুুখি ! হুমুখি ! নাগো হেথা তো নাই। : গ্সুণী।- মায়ার স্বপন বটে! ঠিক কপ তাই!! 



২৭৬ নব্মভাঁরত। (অষ্টম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা 
০ 

. উর্ধে চাহিয়া) একিরে কুহকে মোর ফেলিলে দেবতা কি সুখ আশে আসিবে'এখানে ? 

গৌসাই ! | স্বরগে শঙ্করী সদা সাথে সাথে ধীর, 
যাও যাও, দুরে যাও, যা হবার হলো; | নিজন্থষ্ট কীট প্রেমে কিহবে তাহার ? 
করিলাম ভ্রমে স্থধু কলঙ্ক স-্বল-__ মহাদেব ।-_জাঁননা! প্রের়সি তুমি রহস্য ইহার? 
নারীর সতীত্ব রত্ব কেনই হরিলে, চিত্রকর মুগ্ধ হয় চিত্রে আপনার । 

শিব নামে মোরে তুমি কেনই ছলিলে ? | আপনি গড়িয়া মুত্তি আপনি পাগল, 

মহাদেব।__শিবত্ে সনেহ ধনি,হয়েছে তোমার” হয়েছে জগতে শ্রেষ্ট ভাস্করের দল । 
স্মুখী।- সভা যদি শিব তুমি হইন্তে আমার ! ; জুমনখী।-কি কাজ সে কথা শুনি? দয় চঞ্চল, 
আহারে যৌবন মোর সঁপিয়াছি শিবে ! দেখিতে কপালে সুধু চক্ষু সমুজ্জল ! 
যদি তুমি শিব নহ, স্ুমুখী মরিবে ! মহাদেব আতঙ্গে কাপিছে বক্ষ, সুমুখি 

মহাঁদেব।--বল ধনি কি করিব দিতে পরিচয় ? আমার । 

স্ুমুখী। প্রতিজ্ঞাণপার্ধতী নামে”কর মহাঁশয়। | ছাঁড় এ কুমস্ব, কর অনা আবদার । 

ফা সুধা যা বলিব করিবে গো তাই।  স্মূখী।__হুইলে প্রতিজ্ঞাচযুত, চলিলাঁম আঁমি। 

মহাদেব ।--শ্বগত) কে শিখাল এ প্রতিজ্ঞা, (যাইতে উদ্যত) 
একিরে বালাই । ূ মহীদেব।--আজিকি সঙ্কটে হায় ভ্রিভবনস্নামী, 

অঙ্গীকান্ না করিলে ক্ষুব্ধ হবে প্রাণে । স্রমুধি । নিয়তি বল, কে খখডিতে পাঁরে। 

(প্রকান্তে) ভাল, করিলাম দিব্য পার্ধতীর | অক্ষম রক্ষিতে আজি দেবতা তোমারে ! 

নামে ! । ঘে গ্রাতিজ্ঞা করিয়াছি সাঁধা কি খণ্ডিব? 

স্থমুখী ।-_পুরাণে তন্ত্রেতে উক্ত শিব ত্রিনয়ন।; এস, এস, যাঁতা চাও তাই দেখাই ! 

কপাঁলে তৃতীয় চক্ষু দেখাও এখন । | হাম, হায় ! হ্থমখিরে, ফলিল কি ফল ! 
মহাদেব ।__(বিষাঁদে) জুমুখী ধরিগো পায়, ; এইদেখ দীপ্ত ভালে চক্ষু সমুজ্জল ! 

ক্ষমা কর মোরে); : (িনেত্র প্রকাশ এবং জুমুখীর পূড়িবা তক্ম 

এমন চবি বল কে দিয়াছে তোরে? | রর হইয়া পতন) 
| ৃ | | (বিষাদে অন্তরীক্ষে মহাদেব ; মৃতপুরুষের 

পার্কতীর নামে করিয়াছি অঙ্গীকার, । জীবনদানের সংবাঁদ লইয়1 নন্দী উপস্থিত) 
সাধ্য নাই, সাধ্য নাই, ভাঙ্গিব আবার । নন্দী ।-_-দেবদেব ! আজ্ঞাক্রমে জীবন সথণর 
করলো! স্থমুখি তুমি অন্য আবদার, | করিযাছি নরদেভে । কি করিব আর? 

ু মহাদেব ।--যাঁও বাঁও, ক্রতবেগে যাঁওগো সে চক্ষু দেখিলে তুমি যাবে ছারখার । রানি 

দেখ চেয়ে গ্রহ তাঁভা আমার ঈঙ্গিতে, (ফেল তারে মৃতা-মুখে বাঁচায়েছ যাঁর ! 

ক 

জজ্যাতিহীন ঘ্রিয়মান হয়েছে চকিতে, অযূত যবতি-পতি আরো কর বধ, 

ত্র দেখ রজনীতে হল ্থর্য্যোদয়, ছাড়াও পৃথিবীময় বিচ্ছেদ বিপদ । 

ইথে কি সন্দেহ আর, পেতে পরিচয় ! বিচ্ছেদে কাতর যদি ত্রিভূবনেশ্বর, 
বিঘোগ বিধুর তবে হোক নারীনর । 

যাঁছুকর, যাঁছবলে পারে সমুদর, 
1155 লে (উভয়ের প্রস্থান) 
ইহাতে কিছুই মোর না হয় প্রত্যয় (যবনিক1 পতন) 

* ৰ্রংসন্দেহ বড় জনমিল প্রাণে & শ্লীবিজয়চন্দ্র মভুমদীর। 



ছাটীয়ার জন্ম ষফ্টী। 
বাপের পারিশ (গোত্র) মত ছেলের সেই জল ঠোয়াইয়! প্রস্থতির মাথার উপর 

পারিস হয়, মার মত হয় না। যে গ্রামে | গড়ে। কিছু জল হাতে মাথায় ছুইয় দেয় 

সন্তান হয়, সে গ্রাম অশ্তদ্ধ হয়। শুদ্ধ না ও কিছু পাঁন করে। তাহার পর প্রস্থতি ঘরে 

হওয়া পর্যন্ত পূজা পর্ব কিছু হয় নাঁ। পুত্র ) গিয়া ছেলেকে খাটিযায় শোয়াইয়া দেয়। 

জন্মের পাঁচ দ্রিবস পরে এবং কন্যার তিন তখন দাই চালের জল খাটিয়ার কোণে 

দিবস পরে শুদ্ধ গ্নীন করিতে হয়। সেই ছিটাইয়। দেয়। এক দোন] লইয়া পূর্ববো- 

দিন ছেলের বাপ গ্রামের সকলকে নিমন্ত্রণ প্লিখিত ক্রমে গ্রামের প্রধানদিগের গায়ে 

করিয়। আনে। সকলে আসিলে নাপিত ছিটাইয়া দেয়। এবং আর এক দোনা জল 

প্রথমে পুরোহিত (পৃঝার), তাহার পর তন্তু লইয়া পর্ধ্যায়ক্রমে উক্ত পরাধানদিগের স্ত্রী ও 

ধার (কেড়াম নায়কি) মোস্তাঁজির পরামাণিক, ; গ্রামের অন্ঠান স্ত্রীলোকের চক্ষে ছিটাইয় 

ফোঁগ মাঝি, যোগ পরামাঁণিক ও গোড়াই-। দেয়। তাহার পর শিশুর নামকরণ হয়। 

তকে ক্রমান্বয়ে কামাইয়! শেষে গ্রামের অন্ত জোষ্ঠ পুত্রের নাম পিতার নামে। দ্বিতীয়ের 

সকলকে কাঁমাই্লা ছেলেকে কামাইয়! দেয়৷ | নাঁম মাতামহের নামে। জোষ্ঠ কন্তার নাম 

দাই দুইটা দোনা (পাতের চোঙা) লইয়া) পিতামহীর নামে ও দ্বিতীয় কন্ঠার নাম 

ছেলেকে কোলে করিয়া'দ্বারে বসে । একটা ; মাতামহীর নামে হয়। খুল্লতাত মাতুল 

দোনায় জল, অন্যটা ছেলের মাথার চুল প্রভৃতির নাঁমে অন্য পুজ্রের এবং খুড়া মাঁসী 

থাঁকে । কামান শেষ হইলে যে তীরে ছেলের প্রভৃতির নামে অন্য কন্তার নামকরণ হয়। 

নাড়ী কাটা হয়, দাই সেই তীরে ছটা সুতা | শাম স্থির হইলে দাই সক লাক দণ্ডবৎ করিয়! 

বাধিয়া দেয়। তখন ছেলের বাপ দোনায় শীকারে ও অন্য কর্মে পুল্রকে এবং জল 

তেল লইয়া পুরুষদিগকে সঙ্গে লইয়া নান আঁনিতে ও অন্য কর্মে সেই নামে কন্যাকে 

করিয়৷ আসে। তাহারা ফিরিযা আসিলে ডাকিতে সকলকে অনুরোধ করে। তদনস্তর 

দাই তেল হলুদ সুতা বাপ শর লইয়া সকল | নীম পাঁতার গুঁড়া ও চালের গুড়া জলে 

স্রীলোকের সঙ্গে ্লান করিতে ঘায়। ' ঘাটে ূ ফুটাইয়৷ সেই জল পুরুষ ও স্ত্রীিগকে বিশ্তরণ 

গিয দাই চুলের দোনা ও একটা সুতা ; করিলে ছাটিয়ার সম্পূর্ণ হয়। তদবধি শিশু 

ভাষাইয়। দেয় এবং ঘাটে পাঁচ ফৌটা সিঁছরের | কুটুঘ্ের মধ্যে পরিগণিত হয়। ছাটিয়ারের 

দ'গদেয়। ইহাকে ঘাট কেনা বলে। অন্ত পাচ দিন পরে দাই ও নাপিত ছুই জনে 

সুতা ও শরটা ধুইয় ঘরে আনে। সেই সুতায় ৰ সিলিয়। আর একবার ছেলেকে কামাইয়া 

, হলুদ মাঁখাইয়া! ছেলের কোমরে দড়ি করিয়া | ঢা । হাঁড়িয়া (মদ) ভিন্ন সাওতালের কোন 

দেন৷ ঘাট হইতে ফিরিয়া! আসিয়া দাই চালের | পর্ব পুর্ণ হয় না। 
এবং বোদ্ধণ বুদ্ধিকে না 

নীচে ছেলে কোঁলে করিয়। প্রস্থতিকে বপাঁ- দিয়। তাহ পান করে না। এজন্য সে কথা 

ইয়া চালের উপর গোঁবর জঙ্গী ঢালিয়া দেয়। | স্বতন্ত্র উল্লেখ করা হইল ন। রী 

০০ | শক্মীরোদ চন্দ রণ্ধ চৌধুরী ] 



সমুদ্র 
(প্রথম প্রস্তাব ) 

পৃথিবীতে স্থল অপেক্ষা জলের ভাগ ৰ জল্গ রাঁশি, সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে তুলনা করিলে 
অনেক অধিক। পঞ্ডিতেরা গণনা করিয়া | অতিসামান্য বলিয়া বোধ হইবে । পৃথিবীকে 

দেখিয়াছেন যে, সমুদ্রের পরিমাণ প্রায় | যদি একটা কমলা লেবুর মত মনে করা যায়, 
১৪,৪৭,১২,০০০ বর্গমাইল অর্থাৎ সমগ্র পৃথি- ৰ তাহা হইলে তাহার? অংশে তুলি দ্বারা জল 

বীর ১ অংশের কিছু কম স্থান সমুদ্র কর্তৃক | লাগাইয়া দিলে যত টুকু জল লাগে, সমুদ্র 
আচ্ছাদিত । (জলের অনুপাত তাহা অপেক্ষা বড় অধিক 

সমুদ্রের গভীরত| সকল স্থানে সমান | হইবে না। 

নহে বঙ্গোপসাগরের যে স্থান দিয়া গঙ্গা বর্ধমান সময়ে সমুদ্র সম্বন্ধে যতগুলি ' তত্ব 

পাতাল প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া কথিত | আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটা প্রধান 
আঁছে, তাহা অতলম্পর্শ না হইলেও যে অ- ; তত্ব এই যে, উত্তর, ভূমধা ও কৃষ্ণদাগর, 

ত্যন্ত গভীর, তাঁহাঁতে আর সন্দেহ নাই। গত | ক্যারেবিয়া, ওগটস্ক ও চীন সমুদ্র, বাফিন ও 
১৫ বংসরে ষুমুদ্রের অনেক স্থানের গভীরতা | হাডিসন্ উপসাগর প্রহ্তির সঙ্গে মহাসমুদ্রের 

স্থিরীক্ৃত হইরাছে; তাহাতে দেখা গিয়াছে : কোন সন্বন্ধই নাই। স্থলভাগের স্থানে স্থানে 

যে, সেপ্টটমাঁস দ্বীপের ১০০ মাইল উত্তরস্থ | বসিয়া গিয়া এ সমস্ত সাগর ও উপসাগর 

সমুদ্রই আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে সর্বা- | উৎপন্ন হইয়াছে । পৃথিবীর আত্যন্তরিক ক্রিষ্া 

পেক্ষা অধিক গভীর এবং উহার গভীরতা | দ্বারা বদি কয়েক শত ফ্যাদাম উচ্চ হয়, তাহা 

প্রায় ৪।* মাইল । কিউরিল দ্বীপপুঞ্জের পূর্বস্থ ! হইলে উ সকল জলভাগ আবার স্থলরূপে 

প্রশান্তমহাসাগর প্রায় ৫॥ মাইল গভীর, ; পরিণত হইবে। 

ইহ! অপেক্ষা গভীর স্থান অদ্যাবধি আবিষ্কৃত পৃথিবীর উপরিভাপে যেমন কোথাও 

হয় নাই। পৃথিবীর মধ্যে হিমালয় পর্বত | সমতল ক্ষেত্র বিস্তৃত, কোথাও গভীর গর্ত, 

সর্বাপেক্ষা উচ্চ এবং উহার উচ্চতম শৃঙ্গ প্রা: 

৫%০ মাইল উচ্চ । সুতরাং পৃথিবীর গভী- 

রতম শ্বান হইতে উচ্চতম স্থানের উচ্চতা 

প্রায় ১১/* মাইল হইল। যাহা! হউক, পূর্ব 
কথিত স্থান ঘ্বয়ের ন্তায় গভীর সমুদ্র প্রায় 

আবার কোথাও বা৷ পর্বত শ্রেণী শৃন্তে মস্তক 
উন্নত করিয়া বিরাজ করিতেছে, সমুদ্র তলের 
অনেক স্থানেও সেইরূপ বিস্তৃত সমতল, 

গভীর গর্ত ও পর্বত শ্রেণী রহিয়াছে । আট- 

লাণ্টিক মহাসাগরে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেক 

লক্ষিত হয় না । সমুদ্রের অল্প ও অধিক গভী- | পর্বত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের অধি- 
রন্তার গড় ধরিলে উহার সাধারণ গভীরত| | কাংশের চূড়া ২৩ শত ফিট জলের নিয়ে. 
প্রায় ৩ মাইল হইবে। তাহা হইলে সমুদ্রের | অবস্থান করিতেছে; আর কতকগুলির উন্নত 
ঘন পরিমাণ প্রায় ৪০,০০,০০১,০০০ চল্লিশ ! শুঙ্গ সমুদ্রের উপবিভাঁগে দ্বীপন্ধপে অবস্থূনি 

কোটা রা মাইল হইবে। কিন্ত এই অলীম | করিভেছে। ইহাদের মধো আজোরজ, সেপ্ট- 



ভাদ্র, ১২৯৭।), সমু । এ ২৭৯ 

পল, আনেন্নান্, টিস্টান প্রভৃতি উল্লেখ- ৰ প্রভৃতি দিয়। প্রচুর পরিমাণ পরি্ার জল 
যোগ্য। প্রশান্ত মহাসাগরের প্রবাল-দ্বীপপুঞ্জ | সমুক্সে আসিয়া পড়ে এবং সেই সমুদ্রের 
সমুদ্র গর্ভস্থ পর্বতের উপর নির্থিত। এই ; চতুর্দিক যদি অনেকটা স্থল ভাগ দ্বারা! বেচিত 
পর্ধতশ্রেণী উত্তর পশ্চিম দিক হইতে দক্ষিণ | থাকে, তাহা হইলে সেখানকার জলের 
পূর্ব দিকে বিস্তৃত। যে সমস্ত দ্বীপ বাদ্বীপপুঞ্জ : লবণের পরিমাণ কম হয়। বণ্টিক সাগরের 

ভূভাগ হইতে অনেক দূরে সমুদ্র মধ্যে রহি- | জলে এই কারণে শতকরা ভাগ হইতে ১২ 
যাছে, তাহারা হয় আগ্নেয়গিরি, না হয় সমুদ্র 

গর্ভস্থ পর্বতের উপর প্রবাঁলকীট দ্বারা 
জলের সঙ্গে নান। প্রকার লবণময় 

নির্মিত। সেপ্টহেলেনা, আদেন্সান্, ফ্রেগুলি, ও 
্ ৷ পদার্থ মিশ্রিত আছে বলিয়া তাহার আপে- 

স্তাওউইচ্ প্রভৃতি ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত । সমু ৰ রঃ রঃ চান 
দ্রের সঙ্গে আগেয়গিরির বিশেষ সম্বন্ধ আছে! নি 9 89 

ূ অপেক্ষা অনেক অধিক ৷ এক সহস্র কলসী 
বলিয়। বোধ হয়, কাঁরণ প্রায় সমস্ত আগ্নেয় নী 

পর্বতই সমুদ্রের উপকূলে, না হয় দ্বীপের উপর ৷ সমু জ 
৫ | নদী জলের ভারের সমান। সমুদ্র জলের 

অবস্থান করিতেছে, আবার অনেকগুলির । 
। আপেক্ষিক গুরুত্ব অধিক বলিয়া জাহাঁজাদি 

শৃঙ্গ সমুদ্র গর্ভেই রহিয়াছে। ইহাদের মধ্য ৰ । কোন জলযাঁন সম্্রে গেলে অধিক ভাসিয়। 
হইতেও সময়ে সময়ে অগ্রিশিখা, গলিত রা উঠ & পু 

প্রভৃতি পদার্থ নিঃস্থত হইয়া থাকে। এই | ক 
সমস্ত আগ্নেয় পর্বতের অগ্রিই বাঁড়বাঁনল । | সুজ জলে এত লবণ কোথা হইতে 
নামে অভিহিত হইয়াছে । [আসিল ? উহার জর পুর্বে পরিীর ছিল এবং 

নদী ও পুক্ষরিনীর জল পরিক্ষার, সুতরাং | । তৎপরে কারণ বিশেষের দ্বার লবণাক্ত হই- 

যাছে, অথবা স্ষ্টির প্রারস্ত হইতেই উহার জল 
পানের উপযোগী ১ কিন্তু সমুদ্র জলের সুরে 

1 লবণাক্ত, এ বিষয়ে অনেক আলোচন! হইয়া 
নান প্রকার লবণ পদার্থ মিশ্রিত আছে 

| গিয়াছে। জলের এই একটা বিশেষ শক্তি 
বলিয়! তাহা কিছুতেই পান করা যাঁয় না। 

৷ আছে যে, যে কোন পদার্থ উহার সংস্পর্শে 
সাধারণত, সমুদ্র জলের প্রতিশত ভাগে । টাকাও ৷ আসিবে, তাহার কিছু না কিছু অংশ গলিয়া ৩ ছা লবণ থাকে । ৷ জলের সঙ্গে মিশিয়া যাইবে। কাঁচ যে এমন 
ইহার মধ্যে প্রায় ২ঃভাগ আমাদের আহীর্যা; ৷ কঠিন পদার্থ, তাহাতেও পরিষফার জল রাঁ- 
লবণ। সমুদ্র সকল স্থানে সমাঁন লোণা ৷ খিলে, কাচের কিয়দংশ গলিয়া জলের সহিত . 
নহে। যেখানে সমুদ্র হইতে প্রচুর পরিমাণে ূ মিশ্রিত হইয়া যায়। এখন দেখা যাইতেছে 
বাম্প উিত হয়, সেখানকার জল অধিক | যে, বৃষ্টির জল পর্ধন্ের উপর এবং পৃথিবীর 
লোঁণা। এই জন্যই উষ্ণ প্রধান দেশের সমুদ্র ূ নানা স্থানে পতিত হইযা, নদী খাল প্রভৃতি 

অধিক লোণা। এই জন্তেই ভূমধ্য সাগবের | দিয়া সমুত্রে গিয়া পড়িতেছে, সতরাং ইন্জ 
জলে কখন কখন শত কর! ৪২ ভাগ পর্য্যন্ত (স্থির নিশ্চয় যে, প্রতি বংসর অসংখ্য নদী 
লবণ পাওয়া ষায়। অন্তপক্ষে যেখাঁনে নদী ; দিয়া, নানা প্রকার লবণ পদার্থ পযুঙ্জে গিয়া 

ভাগের অধিক লবণ পাওয়া যায় ন|। 



রি 

পড়িতেছে। এখন হয়ত কেহ বলিতে পারেন 
যে, নদী দিয়! লবণ পদার্থ সমুদ্রে গিয়া পড়ি- 

তেছে, একথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব ? 

কই আমরা নদীর জল ত তত লোণ! দেখিতে 

পাই না? এ কথার উত্তরে এই বলা যাইতে 
পাঁরে যে, নদী জলে লবণ থাকিলেও উহার: 

নব্যজ্জীরত | (অষ্টম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা! . 

হইয়! তরলাবস্থা প্রাপ্ত হইল, তখনই বাযুমণ্ড- 
লস্ক নান! প্রকার লবণ পদার্থের সহিত 

মিশিয়া লবণাক্ত হইয়া গেল। এই লবণাক্ত 

জল রাশিই সমুদ্র, সুতরাং স্থ্টির আদি হই- 
তেই সমুদ্রের জল লোৌণী। তবে ইহা বলা 
যাইতে পারে যে, পূর্ব্বকলে সমুদ্র জলে লব- 

পরিমাণ অনেক স্থলে এত অধিক নহে! পের ভাগ যেরূপ ছিল, এখন নানা কারণে 

যে, অত জলকে বিস্বাদ করিয়া ফেলিবে। 

রাসায়নিক প্রক্রিয়! দ্বারা এই লবণের অস্তিত্ব 
অনায়াসেই দেখা যাইতে পারে । সমুদ্রে ষে 

জল গিয়! পড়িতেছে, তাহাতে অন্ন পরিমাণে 

তাহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে । 

সমুদ্রের পুর্ব্ব অবস্থা সম্বন্ধে ছুইটী মত 
দেখিতে পাঁওয়া যাঁয়। প্রাচীন পঙ্ডিতেরা 

নির্দেশ করিয়াছেন যে, পৃথিবী যখন তরল 
হইতে কঠিনাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন উহার 

লবণু পদার্থ থাকে ঘটে, কিন্তু হর্যোর উত্তাপে ূ উপরিভাগ প্রায় এক সমতলে ছিল | স্থতরাঁং 

যে ভুল বাম্প হইয়া উড়িয়া যাইতেছে, তাহা | জল সমগ্র পৃধিবীকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল.। 

পরিক্ষার ; সুতরাং যেমন বৎসরের পর বৎসর 

চলিয়া যাইতেছে, সমুদ্র জলে লবণের ভাগও 
তেমনি বাঁড়িষা যাইতেছে । 

সমুদ্র জল এইরূপে লোঁণা হইয়াছে, ইহ 
মানিতে গেলে বুঝিতে হইবে যে, স্য্টির 
আঁদিতে সমুদ্র জল লোণ ছিল না, তৎপরে 

ক্রন্ধম ক্রমে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হই- 
যাছে। 

ভূততত্ববি২ৎ পঞ্ডিতেরা অনেক পরীক্ষার 

তখন বর্তমান সময়ের স্াঁয় স্থলভাঁগ ছিল 
না । তৎপরে পৃথিবীর আভ্যন্তরিক ক্রিয়। 

দ্বারা স্থান বিশেষ উন্নত হইয়া অল্প বা অধিক 
উচ্চ স্কলভাগের স্থষ্টি হইয়াছে । - 

আবার বর্তমান সময়ের ভূতত্ববিৎ পণ্ডি- 
তের! নানা স্াঁনের স্তর সমৃভ পরীক্ষা করিয়া 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পৃথি- 
বীতে এমন অনেক স্থান পাঁওয়া যায়, যাহা 
কোনও কাঁলে জলের নীচে ছিল, এরূপ 
প্রমাণ পাওযা যাঁয় না । বরং জলের নীচে 
ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। এই মত সত্য 

পর স্থির করিয়াছেন যে, সমুদ্র জল যে কোন | হইলে, পৃথিবীর জন্ম হইন্তেই উহার উপরি- 
কালে পরিষ্কার ছিল, তাহার কোন প্রমাণই : ভাগে স্তল ও জল রহিয়াছে, ইহা! অবশ্য 

পাওয়। যায় না, বরং তাহাঁর বিপরীত প্রমাণ 

পাওয়া যায়) তাহারা বলেন, নদী প্রভৃতি 

দিয়া সমুদ্রে লবণ যাইতেছে বটে, কিন্তু ইহা 
ভিন্ন আর একটী বিশেষ কারণে সমুদ্র জল 
এত লোণ! হইয়াছে । তাহা! এই ;- সৃষ্টির 
আদিতে যখন আমাদের পৃথিবী বাস্পাকারে 

অবস্থান করিত, তখন অন্যান্ত পদার্থের স্াঁয 
শঈমন্ত জল রাশিও বাম্পাকারে চতুর্দিকে 

ঘুরিয়! বেড়াইত, তৎপরে ক্রমে ক্রমে ফন 
এই জলীয় বাম্পরবাশি অপেক্ষাকৃত শীতল 

হ্বীকাঁর করিতে হইবে। কিন্তু যাঁহাই হউক, 
বর্তমান স্থলভাঁগের অনেক স্থান যে পূর্ব 
কালে জলময় ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই । ইসা স্থিবীকৃত হইয়াছে যে, কৃষ্ণসাঁগর, 
কাম্পিগ্নান হুদ প্রভৃতির উপর দিয়া সমুদ্র 
প্রবাহিত হইত। উত্তর মেরু সঙ্গিহিত দ্বীপ- 
পুর্জের অনেকগুলি ও সাহার মরু পূর্বকাঁলে 
সমুদ্রগর্ভে ছিল। আবার যেখানে স্থল ছিল, 
এমন অনেক স্থান সমুদ্র হইয়া! গিয়াছে। . 
পূর্ব কখিত উত্তর, ভূমধ্য সাগর, হাঁড্সন্ 
উপসাগর প্রভৃতি ইহার দৃষ্াস্ত-স্থল। 

শ্রীকালীবর ভট্টাচার্য্য । 



ইউরোপীয় মহাঁদেশ। 
(২) 

বাসগৃহের প্রত্যক্ষ ইতিহাস | | ৪। বন্না হরিণ (9170997), মার্জিত 

এফেল-স্তস্ত হইতে উত্তরদিকে বাহির | প্রস্তুত (চ১0118170 96০6), পিস্তল (93101080 

হইয়া ঢই ধারে মানব সমাজের রা ও লৌহ (78০) যুগের (722০7) কতক 

অবস্থা হইতে বাঁসগছের পর্ধ্যায়ক্রমে কি? পশ্দ্ার গৃহাদি। 
'পকার উন্নতি ভইয়াছে, (96০85 ০। ধতিহাসিক কালের গ্রহগুলি ৫ পংক্তির 

[78০7১1080০0 76 1%7007096) তাহা দেখাই-: সভাতার অন্তভূতি করা হইয়াছে। 

বার জন্য প্রায় ১৪ রশি লম্বা ও ২ রশি প্রস্ত | ১। প্রাথমিক সভ্যতা । 

স্তান ব্যাপিষা প্রমাণ গ্রহাদি নির্মিত হই- ূ ২। আধ্য-সভ্যতা । 

যাছে। এীতিহাসিক যুগের পুর্বকালের্ [ ৩। রোমাঁণ পাশ্চাত্য সভাতী। 

বাঁসস্থান গুলি ৪ শ্রেণীতে স্থাপিত । |. ৪1 রোমাণ প্রীচ্য সভাতা | 

১। ছাঁদহীন প্রস্তর-প্রাচীর-বেষ্টিত সামান্তি ূ ৫। পৃথিবীর অন্তান্ত জাতির সভ্যতা, 
আয স্বাঁন। | যাহা ভারতি-ইউরো পীয়(709০-:5107021)) 

২। গুহ] গৃত ।* ' সভ্যতার বহির্গত, সুতরাং সমগ্র মাঁনবসমা- 

৩। হিংস্র জন্তর আক্রমণ হইতে রক্ষা" | জের উন্নতি পক্ষে কাজে আসে নাই। 

হেতু জলাশয় মধো প্রোথিত » শ্কপরি স্তাপিত। রী পু ১৫০০ অবের রাজা সিসপ্্রীসের 
মীর অস্সাদির অসদ্ভাবে জলন্ত অজাঁর | (359865) আমলের মিসরীয্ন অট্রংলিকা ; 

দ্বারা কাঠ কাটা হইত, দেখার্জা হইয়াছে সিরীয় ফিনিসিয় ; শ্রী পূ ১০০০ অবের 
৯ পুরাশৈলিক (09106) ও ১) ও ববশৈলিক ' হিব্রু ও ইট্স্কান; ত্রীঃ পু ৭০০ বৎসরের 
(০০119৮০)সুগে ইউরোপ ও আসিয়া খণস্থ বন গুহা ৷ 'আসিরীয়; পেলাস্গিয়ঃ ৪৫০ খ্রীঃ ূর্ববন্দের 

প্রাথমিক (2:20216০) মানবের বাসস্থান ছিল। বর্ত-. | পেরিক্রিসের (9:19108) সময়ের গীক ও 
মান সময়ে বুশমান প্রভৃতি কতিপয় অসভ্য জাতি ৩০০ খ্রীঃ পৃ অবেের হিন্দু; পারস্ত; রোমাঁণঃ গুহা ভিন্ন অগ্ঠ রূপ আশ্রয় জানে না। 

1 ইতিহাস বহিভূতি (2৮918৮02০) কালে ইউ | বাইজাস্তাইন ; আরব; ৪০০বসের পূর্বেকার 

রোৌপের অনেক হ্রদে এই রূপ গ্রাম সমূহ ছিল। বর্ত-  £ম ক্সিকোঁর আদিম নিব সী আজতেকগণের 

মান স্কময়ে বোণিও (7309০), সিলিবিস (01098) বাটা (০০০৪); বর্তমাঁন কালের কাণ্ডিনে- 

ও কারোলীন দ্বীপপুঞ্জে (08701770 1819002)  নবগিনির। | বীষ ও আফ্রিকান অসভাগণের কুটার ; 

রা বিগত উন রে চা (5 কাফ্রি ক্রীতদাসদের কুটার; প্দ্ণনীয় 3 চীন, 
০:৪1) ম্ধ্য আফ্রিকার মোহুয়া (১1০0৮) হদে হা (945) হনে ও জাপানীয় গৃহ এবং লাপলগ দেশের একটা 

(গোলাম ধরা ডাঁকাইতদের ভয়ে), দক্ষিণ আমে- চি 

রিকার মারাকাইবে। খাত(০০1 1118088০) প্রভৃতি বরফারৃত ক্ষুদ্র গ্রাম) এই স্কানের প্রধান 

বহুস্থানে এরপ গ্রাম দেখা যায় ।কাঁশীরেও না কি হ্রদ | দৃশ্য । 
মধ্যে বাসস্থান আছে। । ইতিহাসের পুরাঁকালিক অসতভ্যাবস্থারি 

খু)৩ 
শি 

চে 



২৮২ ্ নব্যভারত |, (অফীম খণ্ড, ষষ্ঠ. সংখ্যা], 

আবাসগুলিতে কাঁলৌপযোগী বন্তাবরণ সহ | ক্ষিতাপেক্ষা সাহারা অনেক উচ্চদরের জীব, 

তদবস্থ মানুষের মৃত্তি রক্ষিত । এঁতিহীসিক ও : উনিশ বিশ তফাত মাত্র, প্রায় এক লাঙগলের 
বর্তমানের গৃহ প্রাসাদ অট্রালিকাতে সেই সেই  বলদ। এম, এ, ডি, এল উপাধিধারী 

দেশীয় স্ত্রী পুরুষদিগকে স্ব স্ব পৌঁষাঁক পরিচ্ছদে; «দশ টাকা রোঁজগারক্ষম” মিউনিসিপাঁল 
ততৎস্থানীয় বিক্রয়ার্থ ব্রবাদি সহ রাখা হই- | কমিশনব, জুষ্টিস অব দি পিস্ ইত্যাদি 

ক্াছে। মহাশিল্পী গাণিয়ে (0. 0800297) এই ৰ ইত্যাদি মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত 
স্থানে যেরূপ অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ করত ; বাবু নিধিরাঁম ঘোষ রায় বহাছর ও স্কন্ধে 

সমস্ত ঠিক যথাযথ ভাবে প্রস্তুত ও নিয়োগ ; বীক-ধারী “ছুপয়সা উপায়ক্ষম” গ্রাম্য পঞ্চা- 
করিয়াছেন, তাহাতে পৃথিবীর সমস্ত দেশের ৰ য়েতেব মোড়ল, দধি-ছুপ্ধববিক্রেতা, দীন- 

[ পুর ও বর্তমান তত্ববিৎ পণ্ডিত ও সাধারণ | তার্ণন, নিরক্ষর, শ্রীহীন ছুঃখীরাম ঘোঁষ 

দর্শক একমুখে তাহার তুয়সি প্রশংসা! না! গোয়ালাতে বড় বেশী তারতম্য নাই। আর 
করিয়া থাকিতে পারেন না। এমন কি, ; সকল অসংখ্য অগণ্য মহা মহাব্যাপার থাকুক, 
স্থানে স্থানে প্রয়োজন মত অতি প্রীচীন ; কেবল এই সামান্য স্থানব্যাপী "মানব বাস- 
কালের চিত্রাদি দৃষ্টে তদম্বরূপ পৌঁষাঁক রি গৃহের প্রত্যক্ষ ইতিহাস” টুকু ইউরোপীয় 

প্রস্তুত করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। ক্ষমতার যেকপ পরিচয় দিতেছে, এইরূপ 
গব্ষেণা ও ধন্ত তাহার প্রত্যক্ষ প্রচার । ৮ পরিচষ দিবার যোগা হইতে পণ্ডিত মোহানন্দ 

শতপুন্তক পাঠেও যে জ্ঞান লাভের সাস্তবনা ূ (ছুষ্ট ?) সরস্বতী, ডাক্তীর ছুনিয়াদাস (অ?) 

নাই, এক প্রহর কাল এই স্থান পরি-] বিদ্যা-হিমালয় এ, বি, সি, ডি, প্রভৃতি মহা- 
দর্শন করিলে তাহা অনায়াসে পাওয়া যায়। শয়গণের কত জন্ম কাটিয়া যাইবে, তাহার 

জগতের সভ্যাসভ্য সমস্ত জাতিকে শিক্ষা | ঠিক নাই। প্রস্ত্রত অঙ্গে বেগুণ পোড়া মাথিতে 
দিবার জন্য ইউরোপ, বিশেষ ইংলও, ফ্রান্স] আমরা খুব মজবুত; কোন লুপ্ত প্রাচীন 
ও জর্মনি যেরূপ অতুলনীয় উদ্যম, উৎসাহ  গ্রপ্থ দৈবযোগে হাতে পড়িলে জীহার অনুবাদ, 
ও যত্ত প্রকাশ করিয়াছেন, 'ও করিতেছেন, নকল বা বেমালুম চুরি করিয়া মহাগবেষক 

সংসার সে খণ কখনই পরিশোধ করিতে ূ বলিয়া! বাহবা মীরিতে সর্বাগ্রে প্রস্তত, কিন্ত 

পীরিবেনা। আমরা এমনি হতভাগা, লঙ্গ্মী- মৌলিক তত্বা্দির বেলায় দন্তবিকাঁশ, তখন 

ছাড়া জাতি যে, এরূপ সহজ সম্তা জ্ঞানোপাঁ- বছরের জরাগ্রস্ত (995111299) বৃদ্ধা 
্জনেও পরান্মুখ। কিযে ভয়ানক আন্ত মাঁতামহীও যেখানে, আমিও সেখানে) বিশ্ব 

অবসাদ ও অনিবাধ্য “পয়সার চিন্তা” আমাঁ- | বিদ্যালয়াদির উপাঁধির তাড়া বগলে ঝ্নুরিয়। 
দিগকে আচ্ছন্ন করিয়া! রাখিয়াছে, তাহা | দিদিমার অঞ্চল অবলম্বন করত হেঁসেল 

বাক্ত করা যায় না; কল্পনার সয়তা'ন জীবস্ত- | ঘবের আশ্রয় লই। মহাবীর ষ্টান্লে (96৪৮- 
ভাবে আমাদের উপর চুড়ান্ত যথেচ্ছাচারের । 1০)) যেরূপ উদারতা, উচ্চশ্রেণীর সহানুভূতি 

সহিত অবাধে রাজত্ব করিতেছে | “শিক্ষিত” | ও সহিষ্ণুতা এবং বিপুল ক্ষমত। ও অসাধারণ 

বলিয়। ধাহারা দারুণ অভিমানগ্রস্ত, তাহারা | অধ্যবসায় প্রকীশ করিয়াছেন, করিতেছেন 

স্বন মনের কোণেও স্থান না দেন যে, অশি- | এবং আরও কত করিবেম, আমাদের দেশে 



আখিন,১২৯৭) _ ইউরোপয় মহাদেশ (২) ২৮৩ 
চলিতে হয়, ভাবরাজ্যে অনেক উচ্চে উঠ্ঠিতে 

শের একাংশও দেখ ইতে সক্ষম হইয়াছেন ? | হয, সংসারে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ পদদলিত 
শুধু পাড়া ও শ্বশুর বাড়ীর স্ত্রীলৌকদের | করিষা সুদূর দৃষ্টিতে অগ্রসর হইতে হয়, কূপ 
কাছে দশ বার গণ্ড। পাঁশের বাহাছুরী | হৃদয়কে প্রশাস্ত মহাসাগরের ন্যায় বিস্তৃত 
মারিলে, এবং অন্দরমহাল ভার্যার নিকট | করিতে হয়, দেশ কাঁলের ব্যবধান অতিক্রম 

বড়াই করিলে মনুষ্যত্ব হয় না। শ্বশুর ; করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে অন্তরে স্থান দিতে 

বাড়ীতে আড়াঁল হইতে শাশুড়ীর মুখে যদি ! হয়, তবে মনুষ্য নামের যোগ্য হওয়া যায়, 

গুনিলেন, “এমন জামাই হয় নাঁ, গড়, গড়, নচেৎ গোরিলা, বুশমান ও আঁমাঁতে কোনই 

করিয়া পাঁচগণ্ডা পাশ দিয়াছেন, আবার এই | প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। 

বয়সে হাকিমী চাকরি করিয়া আমার খেস্তকে | আবার বলি, পাদরীশূর ধর্মাতা মহা- 
গা সাঁজাইয়া গহনা দিয়াছেন, এক গোছা : প্রেমিক ভাঁক্তার লিভিংষ্টোনের (45108- 
কোম্পানির কাগজ করিয়াছেন, এমন ঈ 5,00০) মত ভৌগোলিক আবিক্রিয় দ্বার! 

গুণবান ছেলে বিশ্ববাঙ্গালায় আর একটা | জ্ঞানবিস্তার ও উৎপীড়িত দীন ছুঃধী ধর্মহীন 
মেলা ভার,” আর রক্ষা নাই, ভীমার্জুন, ূ কাফি জীব সমূহের উদ্ধার হেতু দেহ প্রাঁণ 

নিউটন, দাববীন-বাঞ্ছিত পদ তীহাঁর নিকট । সমর্পণের ভাব, আমাদের মধ্যে কয় জনের 
তুচ্ছ, উচ্চাশার চরম শিখরে উন্নীত হইয়া ৷ জদযে স্থান পাঁয়? “যোগ” “ভক্তির” বাহাড়- 

ভাবে গদ গদ। এত সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র যাহার । স্বর সম্বন্ধে অনেকের মুখে অনেক লম্বা কথ? 
আকাঁজ্ষার দৌড়, সে বাক্কি ত জন্মিবাঁমান্ , সর্বদা শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্ত যোঁগতক্তি 

মৃত, তাহার “জীবন” দুর্গদ্ধময় শটিত শবমাত্র, : লাভের প্রথম ও প্রধান উপায় জ্ঞান কর্মের 
সর্ধপ্রকারে সমূহ ক্ষতির কারণ। আর এক | নাম পর্য্যস্ত অতি অন্ন লোঁকের নিকট শুনি। 

কথা ;- পুরুষের প্রতি, “ভাল চাকরি ও: ইহার অর্থ আর কিছুই নয়; যেখানে নির- 

সোণার দোয়াত কলম,” এবং স্ত্রীলোকের । কচ্ছিন্ন আলসা, বিনাবায়ে চক্ষুবুজিয়া আমিরী 

প্রতি “চেলী চন্দ্রকোণ| ও সোপার-বাউটা ; আরাম, সেইখানে আমাদের যোল আনা 

মুক্তার-মালা পরা” যে দেশের প্রাণ খুলিয়া । ঝোঁক; আর যেখানে স্থার্থত্যাগ, শরীর 
আশীর্বাদ, সেদেশে আশীর্বাদ-দাতা ও তদ-. মনেৰ পরিশ্রম, সেখাঁন হইতে আমরা সহজ- 

গ্রহীতা উভয়ে উচ্ছন্নের পথে কত দূর গর? | তন্ত দূরে থাকি । মৃত্যুর পরপারে যোগভক্তি 

পড়িয়াছেন, স্ুহৎ ক্ষমতাশালী দূরবীক্ষরণও ৷ চর্চার বিপুল অবকাশ পাঁওয়া যাইবে, কিন্তু 

তাহা নির্ণয় করিতে পারে না । কেবল জড়! ূ কর্মের আশা নাই ; অতএব মন, মস্তিষ্ক, হস্ত 

কেবল জড় ! কেবল জড় ! চারিদিকে জড়ে-।  পদাদি থাকিতে উহাদের সদ্ববহার ন| 

রই সম্মান, জড়েরই পুজা, জড়েরই রাজত্ব। : করিলে শেষে দারুণ অন্ুতাঁপানলে দগ্ধ হইতে 
হায়! এত জড় কত শতাব্দীতে মুক্ত হইবে, | হইবে। বিধাতা আমাদিগকে ইহ সংসারে 
জানি না। প্রক্কৃত মনুষাত্ব বড় শক্ত ; জড় চৈতন্তের আশ্চর্য সম্মিলন স্থল এই 

জিনিস, কাহারও মুখাপেক্ষী না করিয়া এক : শরীর মূন দিয়! এরূপ করুণ! প্র গ্গা। করি- 

মাত্র তায় ও কর্তবোর পথে সোজা খাঁড়া হইযা 1 য়াঁছেন যে, ইহা দ্বারা সম্পাদিত “ছাট ছোট 

কোন্ কালে কজন সেপথে তাহার শতাং 



২৮৪ ..,. মব্যভারত। (অঙ্টম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা । 

 কর্মেও আমরা বছ উন্নতি লাভে সক্ষম হই। | মরু কাটিয়া খাল করিতে হইয়াছে, এখানে 
ক্রমাগত ত্রিরাতি নয়ন-মুদিত করিয়া ধ্যান | উপরাস্ত পাহাড় কাঁটিতে এবং কতকগুলি 

করিলে যত দূর অগ্রসর ন! হওয়] যায়, জল | নদীর সহিত তাল রাখিতে হইবে । আবার 

হইতে উদ্ধার করতঃ একটা ডুবন্ত বালকের ; ঢুই সমৃদ্দ্রর জলের উচ্চতাঁয় বিলক্ষণ তার- 

প্রাণ রক্ষা করিতে পারিলে তদপেক্ষা সহত্র | তম্য, উভযের সহিত মিল রাখিয়! খালের 

গুণ উচ্চে উঠা যায়। অতএব আমাদের ; বাবস্তা মাবশ্টক। স্ম্তরাঁধ অনেক প্রকার 

বর্তমান অবস্থায়, এ পৃথিবীতে কর্্মই ঈশ্ব- 

রের উপাঁদনা ও আরাধনা । 

কল ব্যবহার হইতেছে, প্রদশিত হইল । 

কন্ফিদারেসিও আজেন্তিনা গৃহ । 
“ 01] 14 ৬ 0াল180])- আর্ডেন্টাইন বা রীপা সাঁধারণতগ্ব ।-__ 

এফেল স্তম্ভের দক্ষিণে স্তানীয় নাম 0970080010)0101) 4১110101117 

স্থয়েজ পাঁনামা গৃহ | ৷ অর্থাৎ লাগ্রাটা ও পাটাগোনিয়া মিলিত 

স্বয়েজ ও পানামা । টাওয়ারের ডাহিন ব্রাজা। প্রতোক ঘরেই তদ্দেশের প্রচলিত 

দিকে প্রথম স্ুয়েজ ও পানামার ঘর। এটী | মদ্রা সমহ, ৩।৪ খানি প্রকাণ্ড গ্রাকাঁও সাঁধা- 

হিক্র ধরণের এক আজব গঠনের গ্রহ। ূ রণ ও রিলিফ মাঁপ ও প্রপান ঈ্যাবলী, 

স্থয়েজখাঁলের অবিকল নকল একটা প্রকাণ্ড | উদ্দিদ, জীব জন্ত ও মততখলোকের ফটোগ্রা্ 

টেবিলের উপব রাখা আছে । অনেকগুলি ৃ এবং অন্যান্য প্রকাঁর চিত্র; এবং স্তানীষ 

দর্শক জমা হইলে ঘর অন্ধকার করিয়। দিয়া | আঁচাঁব বাবহীবাঁদি বিজ্ঞাপক ছবি ও অন্ভি 

বহুসংখ্যক অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈচ্ভাতিক । অন্টি স্তন্দর ভাব রক্ষিত । চিত্র মধো গ্রাণ 

আলোক দ্বারা খাল আলোকিত করা হইল। ; চাকোব (01থা। 001990) প্রধান শিকীববন 

জোনাঁকীর মত আলোগুলি জলিতেছে, বয়া : ছবি অনি মনোভর । পারাণা। ( সিমা08 ) 

ভাঁসিতেছে, জাহাজ যাইতেছে, দ্রই ধারে । নদীর ভীরবর্ী জীব জন্ক সমাকীর্ণ একটা 

স্থয়েজ ও পোর্টসায়েদ বন্দরে অনেক জাহাজ ! গভীর জঙ্গলেব নকল অতীব চিত্তরপ্ীন | 

লাগিয়া আছে, ভারত ও ভূমধা সাগরে কত | ইন্দব জাতীয় গিনিশৃকর, ক্ষুদ্রকায় ট্রকো 

জাহাঁজ ভাসিতেছে। এক অদ্ভূত বৈচ্ভানিক ! টাক £ 069000095 1378211070518 7, ভিতর 

খেলাঁঘরের সুয়েজ খাল । চাবিদিকে খালের ! জাগুখাব, ক্ষদ ভরিণ এবং নানাবিধ পক্ষী 

কল, কারখানা, সাজ, সবঞ্জামের নকল | ও সরীস্যপাদির সমাবেশ এক নূতন কার- 

সাজান রহিয়াছে । খানা । উদ্ঘিদের মধ্যে এক প্রকার নৃতন 

পানামা ।-_পাঁসিফিক্ ও আটলাণ্টিক ! জাতীয় তালবুক্ষ (0710008») 13 নারি- 

মহাসাগরদ্বয়কে যোগ করিবার জন্য যোজ- | কেল-খজ্জ,র (09০09 1961০), অর্থাৎ নারি- 

কের এপার ওপাঁর পানামা (5972109) | কলের মত গাছ, খেজুরের মত ফল; এবং 

হইতে কোলোন (0০19০) পর্যন্ত ৫৪ | রেশমেব স্তায় কোমলভাবে উজ্জ্বল রৌপ্যবর্ণ 

মাইল যে খাল কাঁটা! হইতেছে, তাহার কল ! শীষ (7201010, ধান্ঠের স্যার ) বিশিষ্ট তো- 

কারখান। শুদ্ধ খালের কাঁও উল্লিখিতরূপে । তোরাঁস (৮০০৮%৪), পাম্পাসতৃণ (0/267- 

আব এক স্ীরন বক্গিত। আযেজে কেবল ৷ 1110) £100110801)1) ন্যন আকৃষ্ট করিল । 

১৮ তত শশীশপীপাপিশ্পেসীশা শপ শিশির শীশীসীপি। 

শা শশশাশ ৮ীশ্পীশাশীশী শা শশী শশী 

০ 



আশ্বিন, ১২৯৭ ৷) ইউরোপীয় মহাদেশ ২) ২৮৫ 
মাতা ০ 4 পপশশিশিভিশ 

লৌহ, তাজ ও রৌপ্যের খনির নকলও ্  সজারু প্রভৃতি চতুর্দিকে বিবীর্ণ। এক অন্ু- 
দেখান হইয়াছিল। মুস্তির মধ্যে সে! (1888০) | পম দৃশ্ত । বলিহারি সাজান । 

ও বোলাস (১০188) সর্ফীস-চর্মরজ্জ,র গোচ্ছা উত্তিদঃ£--এই অট্টালিকায় একটী প্র- 
সহ ছোট গোব্দা অশ্বপৃষ্ঠে আসীন মিশ্র | কাণ্ড উত্ভিদাগার (2199) 0০৪৪৪) স্থাপিত ; 

গাউকে| (089০০) জাতীয় অর্ধ সভ্য পুরুষ । তথায় ব্রাজীল প্রদেশের বিশেষ বিশেষ 

ও পেরুদেশের স্বাধীনতাদাত৷ সেনাপতি | লতা গুলা বৃক্ষাদি জীবস্ত রাখ! হইয়াছে। 

সান-মার্টিনের (09900291920 100876200 ) | | এক একটী বৃক্ষে শৈবাল হইতে আলস্ত 

ঘোড়সওয়ার মৃত্তি বিশেষ দ্রষ্টব্য। স্থানীয় । ূ করিয়া নানা প্রকারের এত পরগাঁছা যে 
দ্রব্যজাতের মধ্যে পশম, চর্ব্বি, লোনা-মাংস, ূ এ সকল দেশে (ইউরোপে) বন-আযফতন 

উদ্্পক্ষীর পালক, রৌপ্য, লৌহ, কয়লা, | ভূমিখণ্ডে অত উত্তিদ একত্রে দেখিতে 
অন্তর শন্ত্র, স্থানীয় ব্যবহার্য ও এঁতিহাঁসিক ; | পাওয়া খায় না। বক্ষারোভী লতা (0%- 

দ্রব্যাদি প্রদর্শিত। পল্টনের পোশাক গুলি! 7০886 প্রধানত 10410538৩ জাতীয়) 

নৃতন ধরণের । রাজধানী বুগ্রারেরার | গাছে গাছে ফিরিয়া মালার স্তায় শৌভ- 
(86709 47768) রিলিফ নক্সা (00180 10 1 মান। বৃক্ষ ও পরগাছা গুলিতে নান! 

রা এ ূ 761191) স্থন্দর সহরের উপযুক্ত । বর্ণের পুষ্প প্রশ্কটিত। আমাদের শিমুলগাঁছ 

ব্রাজীল গৃহ । এখানে দেখা গেল। 

৭. চিত্র 4 টি 
ব্রাজীল বা সুন্দর বিহঙ্গের রাঁজ্য £-_| _আমাথন * € [18200 ) নদ 

জঙ্গল। প্রকৃত দৃশ্তের কৃত্রিম অনুরূপ যেন তীরস্থ পাকুয়াকুয়ারাঁর (08:1901979) জঙ্গল 

জীবস্তভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছে ) সুদীর্ঘ, (ও পর্বত শ্রেণী; পারা (০) নগরের 
হইতে অতি সম্ব বিচিত্র পুচছবিশি্ট নানা : বাজার ) রাজধানী রাইয়ো জেনেরোর (৪০ 

বর্ণের গাছের পাধীগুলি* মৃত কি জীবিত 06 ৪))০170) দৃশ্তাবলী বিশেষ দ্রষ্টব্য। 

ৃ _-মলা7 10)011866098), মামা 
ঠিক করা কঠিন। সাঁপগুলি (5017:00000, মৃত মলাটো ( ৃ 
ৃঁ রর লুকো (02900810009), মেষ্টিজো (7768612955) 
1৮4০৮ প্রভৃতি) এরূপ ভাবে ফণ। ধরিয়া টী 

নর ও ছকা আদিম নিবাসীগণের আচার 
আছে যেন পরমুহুর্তেই ছোবল মারিবে। 

ৃ বাবহার-ব্াঞক বহু মৃত্তি রক্ষিত। 
নাগ ভয়ে পলায়মান ছোট ছোট জন্তগুলি 

দ্রবাজাঁত- কাফি, চিনি, তামাক, চা, 
ঠিক বেন ছুটিতেছে। ২০২২ হাত লম্বা! বোয়া ু 

| স্বণ, হীরক ও নানা প্রকার মূল্যবান প্রস্তর, 
(1308 007086৮6০$০৮) একটী শৃকরকে 

অন্তর শস্ত্র, স্থানীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতির পোষাক 
জড়াইয়। বধ করিতেছে । দেশীয় অসভ্য স্ত্রী 

৷ এ ব্যবহার্ধ্য দ্রব্যাদি এবং এীতিহাঁসিক নানা 
লোকের গলহার রূপে ব্যবহৃত ক্ষুদ্র উজ্জল | রাগ 

বর্ণ প্রবাল সর্প শান্ত নীরিহভাঁবে পড়িয়া _ ঈব্রাজীলের ভাকা লেলীর উহাতে হ আমাছোয় * ব্রজীলের ভাষ উহাতে 2 | নবিড়াল, তরক্ষু, জাগুয়ার, শ্লথ | বে দি তর থর হ্যায় উচ্চারিত। ইংরেজী ভাঁষার ভূগোল পাঠ 
* জঙ্গলের সমন্ত গীব জীবের স্ায় রক্ষিত । করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় নাম আমরা জে "্প উচ্চারণ 

(5৮৮7611) | ৷ করিবা থাকি, তা অনেক স্থলে ভুল ' 



- ১২১৪ কাঠা জায়গ! ব্যাপিয়া এই 

প্রকার্ড প্রাসাঁদ। ইহার ভিতর তিন থাকে 

ঠাঁশা জিনিষ পত্র; তম্মধ্যে কোন্ কোন্টার 

কথা বলিব, জানি না; অন্ঠান্ত গৃহের হ্যায় 

ইহার বর্ণনা করিতে পারাঁও ছুঃসাঁধ্য। মান্ধা- 

তার আমল হইতে যে দেশে যাহ! কিছু 
আছে, তাহা সংগ্রহ করিতে ফরাসিগণ যথা- 
সাধ্য ক্রটি করেন নাই; এবং প্রত্যেক 

দেশের শিল্পী, কারিকর, ব্যবসায়ী প্রভৃতি 

শ্রম ও পণ্যজীবী ব্যক্তিগণ লাভের আশায় 

বিজ্ঞাপনোদেশে আপনাঁপন জিনিষ পত্র 

পাঠাইতে সাধ্যমত কস্থুর করেন নাই; 
এমন কি, নানাবিধ আহাঁর ও পানীয় দ্রব্য, 

ওঁষধ ও খাঁট, চৌকি, চেয়ার, টেবিল প্রসৃতি 

প্রত্যেক গৃহের যথেষ্ট স্থান ঘেরিয়া রাখি- 
়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে উপরোক্ত গৃহগুলির 
বর্ণনা দ্বারা কেবল মাত্র তাহাদের সমূহ 

অপমান কর হইয়াছে, প্রকৃত অবস্থার কণা 
মাত্রও প্রকাশ করা হয় নাই। অতএব ভবি- 

ষ্যতে ওরূপ গুরুতর অপরাধ হইতে নিবৃত্ত 
হওয়া সর্বতোভাবে কর্তব্য । 

টোলটেক (০1909), আজটেক (4- 

6০০৪), মায়া (18588) প্রভৃতি -সভ্যাসভ্য 

আদিম নিকাঁসিদের সময় হইতে বর্তমান 

ইউরোপীয় অধিবাসিগণের কাল পর্য্যন্ত যত 
প্রকার দ্রব্য এই প্রাচীন দেশে বিদ্যমান 

আছে, তাহ সম্ভবমত সংগৃহীত হইর়াছে। 

এইরূপে বোলিভিয়া 03০11%19), ইকো- 
য়েডর (29৪৭০:), ভেনেজিউলা (০০০- 

2918), কলঘিয়! (0০010121929), পেরু (০979) 

উরুগুয়ে (৮08০৪), পারাগুয়ে (9:87 

£৪৪)), চিলী (০: প্রভৃতি দেশ এক 
একটা গৃহে প্রদর্শিত । এই অংশে শিশুদের 

(অষ্টম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা 
সস সপ সপ 

শ্রীত্যর্থ নানাবিধ সামগ্রী একটী প্রাসাদে 
রক্ষিত। . 

এফেল স্তম্ভের বামদিকে । 
গ্যাস কোম্পানির ঘর ।--নগরে গ্যাস 

কোম্পানির যে প্রকাণ্ড হন্দ্য আছে, ইহ! 

তাহারই অনুরূপ । সন্ধ্যার পর ইহার ছাঁদ, 
চূড়াঁশ্রেণী, বারা, দ্বার, গবাক্ষাদদি বেল- 
ওয়ারের দীপমালা দ্বারা আলোকিত হয়। 
ঠিক যেন সমস্ত বাটা সুসজ্জিত ভাবে অগ্নি- 

ময়। 

টেলিফোন গৃহ ।_-টেলিফোনাঁলয় একটী 
কাষ্ঠ-নির্শিত দ্বিতল গৃহ । এখানে মহাত্মা 

এডিসন (70010) কর্তৃক প্রকটিত টেলি- 

ফোনের প্রথমীবস্থা হইতে আধুনিক উন্নতি 
পর্য্যন্ত সকল প্রকার যন্ত্রাদি প্রদর্শিত ও 

দর্শকগণ কর্তৃক ব্যবহার দ্বারা পরীক্ষিত 

হইতেছে । 
সুইডেন দেশের গৃহ ।_-এখানে সুইডেন 

দেশের নানাবিধ দ্রব্জাঁত ও কল কৌশ- 

লের মধ্যে দেশালাই, কাচ ও চিনেমাঁটীর 

সামগ্রী প্রস্তুত করিবার কারথাঁন। প্রদর্শিত । 

রাজধানী ইকহলমের নিকটস্থ ৭10)080000 

এর স্তন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্ঠাবলী ও গোটেনবর্গ 

নগরের চিত্র মনোরম । 

নরওয়ে গৃহ ।-সমুদ্রে মাছ ধরিবার 

নানা প্রকার কল কৌশল; এল্গা ও এক, 
হরিণ ও অন্যন্য জন্ত (5699৭); এবং 

লাঁপলাগবাসীদের কুটার 'ও গাহ্স্থ্য জীবন- 

জ্ঞাঁপক মু্তি ও বল্গ। হরিণের রথাদি জীবস্ত 
ভাঁবে দেখান হইয়াছে । চিত্রের মধ্যে “সাত 
ভন্নীর প্রপাতের” সহিত 091750697 20০7৫ 

এর নান' প্রকার ছবি সুন্দর । ইহার নিকটে 

রুশ দেশের ছোট ছোট খড় ছাঁওয়। কাঠের 
ঘর; ফিনলণ্ড দেশের গৃহ; মোনাঁকে। 



আশ্বিন, ১২৯৭।) ইউরোপীয় মহাদেশ ।(২) ২৮৭ 

প্রদেশের অট্টালিকা ; লোহাই (৪৪৮51) 

দ্বারা পলস্তরা করা গৃহ ও তাহাতে প্রস্তত 

ঘর ;--এই স্থানে সর্ধবোৎরুষ্ট তামাক অর্দ 
স্বর্মুদ্রায় এক পোয়া ক্রীত হয়। একজিবি- 

শনে প্রদর্শিত ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের দ্রব্য 

সামগ্রী ঠিক সেই সেই দেশের প্রর্থানুসারে 

নির্মিত প্রাসাদাদিতে রক্ষিত।.'ইহাঁ কম 
বাহাছরীর কথ! নয় ' রি 

মধ্যস্থলে। 1. 
এফেলখণ্ড হইতে বাহির হইয়া অকুল 

সমুদ্রে পড়িলাম ; আর কুল কিনারা পাই- 
বার জো নাই। ৩1৪ বিঘা ব্যাপিয়া এক 

একটা চত্র, তছুপরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অষ্টা- 
লিক ঃ-_-কোনটাতে ভাস্কর কীঁ্ধ্য সমূহ; 
কোথাও বৃহৎ বৃহৎ তৈল ছবি? কোন গৃছে ! 

কেবলই জলচিত্র (৮৪৮০: 00101 1১817)- 

029) কোথাও অগণ্য কল কারখানা 

বাম্প ও তাড়িত বেগে হুশ্ হুশ্ করিয়া চলি- 
তেছে; কোন স্বীনে হাতে চালান যন্ত্র 

সকল রক্ষিত, দেশের রেল- 

গাঁড়ী ও এঞ্জিন সাঁজাঁন রহিয়াছে; কোন 

বৃহদট্টালিকার ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে সভ্য জগ- 

তের নানা বাঁজ্যের অসংখ্য শ্রেণীর বিবিধ 

প্রকারের পণ্য দ্রব্য; কোথাঁও দশ বারকাঁঠ৷ 

স্থান জুড়িয়া কেবলই স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা, 

মাণিক, মুক্তা, প্রবালাদির বহুবিধ অলঙ্কার। 

কোন খানে প্রকাণ্ড ঘর সাজান কেবলই 

ঘড়ি; কোঁথাঁও খালি চিনের বাঁসন ; এক 

স্থানে শুধু ফরাসি রেশমের বস্ত্রা্দি; অন্যাত্র 

পোষাকের ব্যবহাধ্য হরেক রকমের কৃত্রিম 

ফুল, পাতা, লতা; মেমের পোষাকের স্থান 

শেষ করা দায়; কোথাও কেবলই ধাতব 

ব্যবহার্ধ্য দ্রব্য সমূহ; কোন খানে কেবলই 

বৈহাতিক কারখানা , হে কোন গৃহে ব্যোমযান 
ক্রাস্ত আল্েয়াপাস্ত সরঞ্জাম ও বৃত্তান্ত; 

কোথাও ভিন্ন ভিন্নজাতির নৌক1 ও অর্ণব 

পোতাদির ক্ষুতর ক্ষুদ্র নকল ও তদ্বিবরণাবলী; 
কোন ঘরে বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারি কাঁও কাঁর- 
খানা; এক অতি প্রকাণ্ড প্রাসাদে যুদ্ধাদি 
সম্বন্ধীয় অসংখ্য ব্যাপার 2--এফেলস্তস্তের 

স্তায় এখানে সর্বদা ভয়ানক ভিড়, অতি 

কষ্টে প্রবেশ করা গেল। ভিতরে যুদ্ধের সাজ 
সরঞ্জাম, তান্ু কানাত, যান বাহন, পোষাক, 

রসদ, অস্ত্র শস্ত্র না আছে, এমন জিনিষ নাহী! 
এক একটা অজগর কাঁমান দেখিলে চক্ষু 

স্থির। যুদ্ধ সম্পর্কীয় বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়া- 
৷ রির কল কৌশল যে কত রকম প্রদর্শিত, 

জিনিষ অপরের অজ্ঞাতসারে, সময়শিরে 

কাঁজে লাঁগাইবার জন্য হাতে রাখা হইয়াছে। 
হাঁসপাঁতাল, সেতু, পরিখা, গড়বন্দি প্রড়ৃতি 

প্রত্যক্ষ দেখান হইয়াছে, এমন কি, যুদ্ধ- 
কপোতকে শিক্ষা দিবার জন্য যে প্রণালী 
আবশ্যক, তাহাঁও দর্শকগণের গোঁচর করি 
বার চেষ্টা কর! হইয়াঁছে। প্রাচীন যুদ্ধাদি ও 
ওয়াটারলু প্রভৃতি মহ! সমরের দ্রব্য সামগ্রী 
ধঁতিহাসিক বিভাগে রক্ষিত। ঘোড় সওয়ার, 

পদাতিক প্রভৃতি সৈম্তগণের গতি বিধি এরূপ 

স্বাভাবিক মুক্তিতে গঠিত যে, এক এক স্থানে 
চমকিয় ঈীড়াইতে হয় | পুরাকাঁলের অস্ত্রশস্ত্র 
যন্ত্রাদিও প্রদর্শিত । যুদ্ধ বিক্রম গৌরবোন্মত্ত 
ফরাসি বীরগণ এই প্রাসাঁদে জাতীয় যুদ্ধবিদ্যা- 
বুদ্ধি নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে সাধামত ক্রটী 

করেন নাই! জর্্মনির নিকট পরাস্ত হইক্কে 
কি হয়? বৈজ্ঞানিক স্থল-যৃদ্ধে প্রথর-বোদ্া 
উৎসাহপূর্ণ ফরাসি কোন জ স্তন কিকট 
নতশির নন। গৃহের একাংশে জল-যুদ্ধের 



২৮৮ 

সাজ সরঞ্জাম ও জাহাজাদির 

বত শীঘ্র হয়, সাংসার হইতে যুদ্ধ বিগ্রহ উঠিয়া 
যাওয়াই উচিত, তজ্জন্য বনু দেশের জ্ঞানী 

পুরুষ সম্যক চেষ্টা আরম্ত করিয়াছেন, স্থৃত- 
রাঁং এ বিষয়ে প্রাণ খুলিয়া খাঁটি প্রশংসা 

করিতে পার! গেল না। ফরাঁসিগণ নিজে- 
রাও পৃথিবীতে ভ্রাতৃশৌণিতপাত আর 

দেখিতে চান না; একজিবিশনের প্রচারিত 
উদ্দেশ্ত সমূহ মধ্যে, পরস্পরের সংশ্রবে বিশেষ 
আলাপ পরিচয় দ্বাব। প্রেমহুজে বদ্ধ হইয়া 
সংসারে শীস্তি সংস্থাপন কর! একটা প্রধান। 

যদিও রাঁজকর্মচারিগণ মধ্যে কেহ কেহ 

জর্মণদের প্রতি দারুণ কোঁপ প্রকাশ করিতে 

ছাঁড়েন না, কিন্তু সাধারণ প্রজাবর্গ ক্রমে সে 

সকল কথ ভুলিয়া গিয়া শান্তিপ্রিয় হইয়াছে! 
ফরাসি ভূমিতে অনেক বার রক্তপ্রবাহ চলি- 
য়াছে; আর ভাল দেখায় না। 

এইরূপে কোন স্থানে চিকিৎসা শান্তর 

নানা বিভাগের গঁষধধ পত্র, অস্ত্র যন্ত্রীদি) 

কোথাও রসায়ন ভূতত্ব প্রভৃতি বিবিধ 
টু শরণীর বিজ্ঞানোৌপযোগী দ্রব্য সামগ্রী কল 

কারখানা ; এক সম্পূর্ণ দিশাহারার ব্যাপার, 

যথাষথ বর্ণনা করে সাধ্য কার? কেবল 

কলঘরের বিষয় কিছু বলা উচিত । 

কলঘর1--এফেল স্তম্ভের ন্যায় ইহাঁও 
ইঞ্জিনিয়ারির এক অত্যন্ভূত কাঁও; পৃথিবীর 
'মধ্যে এক ছাদে এত বড় বাড়ী আর একটা 
নাই। ইংরেজ মার্কিন ্ক্য হইয়! স্বীকার 

করিয়াছেন “1615 9 1872986 10811017)£ 

৩৭৭ 10061 006 1001 17) 0১6 ০810. 

ফুট পরিসরের (৪9০) উপর এক খিলান। 

সমস্ত সভ্য জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজ- 

নৈষ্তিক চিহু ৫০০৪৮ 0£ 809) মধ্য স্থলে 

চিত্রিত। অধিকাংশ কল ফরাসিদের, কিন্তু 

নব্যতভারত। (অষ্টম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্য।। 

ইংলগ, বেলজিয়ম, মার্কিন - প্রভৃতি অন্ঠান্ত 

দেশেরও ৰহু কল ছুই সহ অশ্বশক্কি 2000 
[10786 0০9:) দ্বারা ঘণ্টায় পাঁচ লক্ষ 

কিলোগ্রাম বাম্প কর্তৃক চলিতেছে । কলে 

কাঁগজ প্রস্তত হইতেছে, অতি চমৎকার। 

এই ঘরের একাংশে এডিসনের উন্নত ফমোঁ- 
গ্রাফ 09020825798) দ্বারা দর্শকগণ প্রকৃত 

মানুষের স্বরে কলের গান শুনিতেছেন। 

দোমসান্ত্রাল গন্থুজ ২৫০ ফুট উচ্চ ও ১০০ ফুট 

পরিধি বিশিষ্ট । প্রাসাদ ও বাতিঘরের উপ- 
যুক্ত বহু শ্রেণীব বৈহ্যতিক দীপ এখানে 
প্রদর্শিত। কতকগুলি কল তাড়িত বলে 

চলিতেছে । 

পাশ্চাত্য রাজ্য সমূহের ভিন্ন ভিন্ন ঘরের 

বর্ণনা অসম্ভব ; স্থতরাং এই বিরাটকাঁণ্ডের 

বাহিরে পূর্বদেশে ষাওয়! যাউক। 
জাপান গৃহ ।__ আসিয়া খণ্ডের এই ক্ষুদ্র 

দ্বীপ বর্তমান সময়ে বেশ উন্নত ; এবং অধি- 

কতর উন্নতির জন্য রাজ্য ও সমাঁজের দ্বার 

সর্বদ৷ উনুক্ত রাখিয়াছে। অতি অল্প কাঁলের 
মধ্যে জাগান কত ' নিয় হইতে কত উচ্চে 

উঠিয়াছে, দেখিয়া উহার পথ অনুসরণ কর! 
আমাদের সর্বতোভাবে কর্তব্য! এ টুকু 

দেশে পঁচিশ হাজার রীতিমত স্কুল, আরকি 

চাই? এই খানে প্রদর্শিত জাপানের রেশম, 

চিনে মাটি, সোঁণ। রূপা ও এনামেলের 
(07081009] ) কাজ অতুলনীয়; নেকবে 

(0827৪) লিখিত গ্রগ্থাবলী, বাক্স, ছাতা, 

বাশের জিনিষ পত্র ও কৃত্রিম পুষ্প অতি 

চমৎকার; “হেমেজিগাঁবা” চর্শ-পোর্টম্যাণ্টো, 
পুত্তল ও পান্টিলের (80019) কাজে আর 

কোন জাতি জাপানকে পারে কি না, সমূহ 

সন্দেহ। ইহার পরেই পারস্য গৃহ) তথা 

হইতে বাহির হইয়া একেবারে মিসর দেশে, 



আশ্বিন, ১২৯৭ ।) ইউরোপীয় মহাদেশ। (২) 

কায়রে' রাজপথে । 

( বিখ্যাত ৪৮০৪৮ 0 0810, 9 ূ 
রী 

এখানে দীড়াইক্লা কাহারও সাধ্য নাই বলিতে ! 
মে, আমরা ইউরোপে ; ঠিক যেন পুর্বরাজ্য 
উঠাইর]। আনা হইয়াছে, বাস্তবিকও তাই ।-- 
জনৈক ফরাসি কন্মচারী (. 7)9107 7০ 

019০৮) কর্দোপলক্ষে বহুকাল মিসরে বাস 

করেন, এবং লীল নদী তীরবর্তী প্রদেশে : 
তাহার বহু দূর গতিবিধি ছিল। ইহার কর্ত-; 
স্বাধীনে অনেক জীর্ণ প্রাসাদাঁদি ভাঙ্গ৷ হয়; 

সেই সময় হইতে ইনি মাল মস্লা সংগ্রহ 
করেন, এবং এ সকল কাষ্ঠের কাঁজ করা! ' 

বারাগ্ডা, দরজা, প্রকৃত গবাক্ষাদি (মুসন: 

আরাবী) দ্বার। এই স্থানে বহু প্রাচীন হইতে ' 
বর্তমান প্রথানুসারে পঁচিশটা বড় বড় বাড়ী, 
একটী মসজিদ ও মিনারেট (1)117875) এবং 

করখানি দোকান নিন্মীণ করিয়াছেন । গন্ধী 

আতর, ফুলেল তেল বিক্রয় করিতেছে; 

নান্বাই বাখরখানি, চপাটি প্রভৃতি সাঁজা- 

ইরা বসিরা আছে; হালোয়াই রোতলুকুম 
মিষ্টান্ন সজ্জিত লোগিয়া সম্মুথে করিয়া পা 

ছড়াইয়া উপবিষ্ট ; £কাথাঁও আরবের বিকট : 

চিৎকার করিয়া গান গাইতেছে, কোন । 

বাড়ীতে মিসরী সুন্দরীগণ বিশেষ হাব ভাব 

সহ নৃন্য গীত দ্বারা দর্শকবৃন্দের চিত্তরঞ্জন ' 

করিতেছে, কোন স্থানে বানর-নাঁচ 'ও সাপ-। 

খেলান হইতেছে; রাস্তায় বছ স্ত্রীলোক | 
বালক গর্দভপৃষ্ঠে বিচরণ করিতেছে ; পথে, 

মিস্রী, আরব, ইউরোপীয় প্রভৃতির ভিড় 
ঠেলিয়! চল! ভার ; হুবছু মিসরের গুলজার ; 

বাজার। ১০০ গর্দভ তাহার সরঞ্জাম ও 

সহিস ও দোকানদার নর্তকী বাদ্যকর প্রভৃতি | 
খাশ কায়রো হইতে আনা হইয়াছে । বলি- 

৩৭ 

ূ 

দ্বারা ভিন্ন অংশে চলিলাঁম। 

ছোট ছোট খোল গাড়িগুলি ঠিক কলি- 

' মাতার ট্রাম গাড়ির মত। রেলপথের ছুই 

হরি! বলিহারি ! বলিহারি! এ এ স্থানটা 
' অতি মনোরম, এক মজার ব্যাপার। 

ইহার পরে মরকো৷ বাজার, তদ্দেশীয় 
। নৃত্য গীতাদির ব্যাপার, চীন ও ভারতভবন। 

ৰ শেষোক্ত স্থানে সাদা পাগড়ি, চাপকান, 

৷ গাঁজামাধারী দেশের খানসামাগণ চা বিস- 
| কুটাপি দ্বারা দর্শকবৃন্দের সেবা! করিতেছে । 

এই অংশস্থিত হাইটী দ্বীপ, ওুয়াঁটিমাঁল! 
প্রন্ৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘরের নামোল্লেখ মাত্র 

করিয়া অন্ত দিকে যাঁওয়! যাউক | আঁপেক্ষি- 

কনার দরুণ এই সকল স্তন্দর বিচিত্র-গঠন 

হ্্যগুলি এখানে অকিঞ্চিৎকর হইয়া! রহি- 
যাছে, নচেৎ এমন -একটী ঘর আমাদের ৮৪ 

সালের একজিবিশনে থাকিলে কত লোকের 

চক্ষু সার্থক হইত। এখান হইতে প্রদর্শনী 

প্রদক্ষিণকারী ৮ 

দিকবিল ()০০80119) রেল 

এই রেলের 

ধারে পৃথিবীর মৃত জীবিত বহু ভাষায় বড় 

বড় অক্ষরে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন (01908109 ) 

৷ প্রচারিত রহিয়াছে ;--যেন কেহ গাড়ী 

' হইতে হাত, পা, মুখ না বাড়ান 7- তন্মধ্যে 

কতকগুলি সংস্কৃত প্লাকার্ড দ্েখিয়। .বড় 

। আনন্দ হইল, কিন্তু বঙ্গভাষাম় বিজ্ঞাপন না' 

পাওয়াতে ছুঃখিত হইলাম ) হিন্দি, উর্দূ, 
। প্রহতির সঙ্গে বাঙ্গাল। থাক! নিতান্ত উচিত 

ছিল, ফরাসিদের এই ত্রুটি আমরা. উপেক্ষ। 
| করিতে পারি না। 

আদর্শ গ্রামাবলী 
উক্ত রেলে যে অংশে উতভী; জইলাম, 

তথায় কতকগুলি গ্রামের নকল স্বাপিত। 



২৪০ 

(3০758%), মালগেচিন্না 01191880836), 

নব্যভারত | 

ঘবীপ (0০), সেনিগাল | উদ্গতি ত 
(অষ্টম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা । 

মার্কিনের ; এ কথা সংসারের 

সবাই স্বীকার করিতে বাধা; শরীর মন 

টাহিটা (19115), কঙ্গো (0902০), নৰ | অবিশ্রান্ত খাটাইতে এরূপ আর কেহ পারে 
কালিডোনিয়! (৪ 081900288) ও গাবম | না। না হইবে কেন? জন্ বুল সম্তানের 

(9৪১০)। পৃথিবীর নানা স্থানীয় দূর দূর 

দেশের ২০৩৪০ জন অপিবাসী সহ খড় 

বাঁশ তালপাতা প্রভৃতি দ্বারা নিন্দিত পাশা- 

পাশি এক এক খানি গ্রাম; কি বিচিত্র 

ব্যাপার । এই গুলি দেখিলে ঠিক সেই সেই 
স্থানে গাহৃস্থ্য জীবন প্রতাক্ষ করা যায়। 

স্গীনীয় দোকান পসার ও শ্বানীষ লোক 

স্থানীয় ভাবে খানে এই কষ মাসের জন্ 

জীবন যাত্র। নির্ধধাহ করিতেছে, ইহা অপেক্ষা 

নৃতন দেশে নৃতন ভাবে বিকাশ আমেরিক। 

'ও অস্ট্রেলিয়ায়, জগতের বিশেষ শিক্ষাৰ 

বিষয়। বাস্তবিক, মানব দেহ ধারণ করিয়। 

এই নশ্বব শরীর মন যদি নররূপী নারায়ণের 
সেবাতে না লাগাইতে পারিলাম, ধিক আমার 
জন্ম। 9রূপন্থলে জড়ে ও আমাতে তফাৎ 

কি? বরং জড় আমা অপেক্ষা অনেক গুণে 

উপকাবী ;--জড়কে জীব ইচ্ছামত ব্যবহার 

দ্বারা যথোপমুক্ত কাজে লাগাইতে পারে ; 

আর অধিক কি চাই? এক জন ইংরেজ | আমার সেটুকু উপযোগীতাও নাই। “যায় 

পণ্ডিত প্রকাশ করিয়াছেন, 'একপ নিশ্চিন্ত, 

নিরাপদ, বিনা বাষে, বিনা ক্রেশে, স্বপ্প 

সময়ে পৃথিবী পর্যাটন আর কি প্রকাণ্র 
সম্ভবে? “ ডা৩ ০80 11085) ৮0 ৪ 1810৮ 
180 চ111885, 8 080851658, (0০০1310 
01)0988, 01 01081785010) 804 650817006 
156 11)1)90169065 7. 6061) £0875 7050 
0139 ৮0110 1006 81) 9191)69 0853, ০1 
980 18196 10013) 00৮ 20 812 
1007 07 90. 17007 &100 এ 10916 870 
0৮১০০ 08098 0 1991716 101190 
০৮ 6860, ৮717301) 19 08108100158 

8৫%068£6.” এরূপ ব্যবস্থা যে ফরাসি 

বিশ্বাস হয় না) তবে মার্কিনউৎসাহ ভয়- 

হর সতেজ, বিশেষ এই বেশীবিশি স্থলে 
উহারা কত দূর করিবে, এখন বলা কঠিন। 
পৃথিবীব আর কেহ যাহ! একপক্ষে করিতে, 

০০০০ 

যাঁবে যাক প্রাণ, তোমার কর্ম সাধনে,” 

কেবল মুখেব কথা, গানের বুলি; কাজেব 

বেলায় গাহাত পা কামড়ায়, মাথা ধরে, 

ক্লান্তি বোধ হয়, ঘুম পায়; কিন্তু আবার 

সেই ছুর্দমা আলম্তের সময় যদি ফীঁপা বাঁক- 
পটুতা প্রকাশের কোন অবকাশ উপস্থিত 
হয়, অমনি তৎক্ষণাৎ সকল আবলা ঝাঁড়িয়া 
ফেলিষ! জন্মবাগ্মী মহাপুরুষ । এত অকর্ম্- 

প্যতা সত্বেও আমাদের জাঁক কমে না, এই 

বাহাদ্বী--এক মুখে বিদ্যার জ্ীক, বুদ্ধির 

ক, মান্ধাতার আমলের বিগত গৌরব 
ও নুপ্ত সভ্যতার জীক, বূপের জীক, 

গুণের জাক, ধন্মের জীক, কর্খের জীক, 

জীকের জালায় হনিয়া অস্থির; কেবল 

শুনিতে পাওয়া যায় না, বর্তমান সময়ের বল- 

সক্ষম হয় না, আমেরিকগণ তাহা এক দিনে | বীর্যের জাক, কারণ ওখানে ত শুধু বাকচাঁ- 
সমাপ্ত করে। জনবুল-শ্রে্ঠ অসাধারণ ধী- | তুরীতে কুলাইবে না, শক্তি সাহসের প্রত্যক্ষ 
শক্কি-সম্পনন মনীষী হার্বা্ট স্পেন্দর উহাদের 
অত্যদ্ভুত উৎসাহ :ও অমান্থকিক উদ্যম 
দেখিয়া হতভম্ব হইয়াছিলেন। উদ্যম, উৎসাহ 

প্রমাণ হাজির করিতে হয়) স্থৃতরাং এটা 

ছাঁড়া, অর্থাৎ শরীর মনের বল বিক্রম ব্যতীত, 

এমন জিনিষ নাই, যাহা আমাদের ছিপ না 



আশ্বিন, ১২৯৭।) ইউরোপীয় মহাদেশ । (২) 

নতুবা আর কোন ছুঃখ নাই, সকলই ঘরে | কার লাল পিপীলিকা বড় ভক্নানক। 
মজুত! 

যবদ্বীপ।-_-এখাঁনকার মানুষ ক্ষুদ্রকায় 

আসাম প্রদেশের নাগাদের শ্তায় কিন্ত বড় 

কুশ। গ্রীমের নিকটে একটী নাট্যুশালা, 

তথায় বিচিত্র পোষাকে অভিনব দেশীয় 

বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে যুবনী নর্তকীগণ নৃত্য করি- 

তেছে; এক নূতন আমোদ ও শিক্ষা 
বিষয়। এই নাটমন্দিরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম, 
কিঞ্চিত জলযোগ ও যাঁবাঁনী নৃত্য গীত বাদা 

দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা নয়ন মনকে প্রীত করা 

ূ আলজিবিয়া, টিউনিস প্রভৃতি দেশের 
| বাড়ী, মস্জিদ, মিনারেট, গাছপালা, ভ্রব্য- 

ও পীতবর্ণ। স্ত্রীলোকগুলি দেখিতে অনেকটা ! | জা, অধিবাসী ও বাজারাদির নাম মা 
৷ উল্লেখ করিক়। গ্ানাস্তরে যাইব। 

ক্রমোন্নতির এতিহালিক গৃহ । 

এই প্রকাণ্ড হম্ম্য বাহির হইতে যেমন 
 সুন্বর, ভিতরের কাণ্ড কারখানা ততোধিক 
' হৃদয়গ্রাহী ও গভীব উপদেশ পূর্ণ । ছুঃখের 

| বিষয় সম্যক বর্ণনা মানব ক্ষমতার অতীত ; 

| চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ ন! করিলে ঠিক ঠাক বুঝা 
৷ অসম্ভব । কোথাও মানবজাতির পূর্ব পুরুষ 

| পর্বত গুহা হইতে উকি মারিতেছেন, গুহা 
পার্খে ব্যান দণ্ডায়মান, কোথাও উলঙ্গ মনুষ্য 

কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ দ্বার! অগ্নি বাহির করিতে- 
ছেন; কোন বৃক্ষতলে বন্কল-পরিহিত দীর্ঘ- 
কায় পুরুষ চক্মকি ঠুকিতেছেন ; কোন 
গুহে মিসরীয় জত্ীলোক শিশুক্রোড়ে তাত 

বুনিতেছেন; কোন উদ্যানস্থ টোলে গ্রীক 

পণ্ডিত ছাত্রপিগকে শিক্ষা দিতেছেন ; 

কোথাও রোমাণ রাঁজসভা, আদালত; 

আবার কোন দিকে প্রাচীন অসভ্য ইউরোঁ- 
পের কামারের দোকাঁন ; কোঁথাঁও কাঁলডীয় 

না। বহুদিন ফরাসিদিগের শাসনাধীনে থাকা ূ মেষপালক জ্যোতিষ্ষমণ্ডল পরিদর্শন করি- 

সত্তেও এই প্রশান্ত সাগরস্থ ক্ষুদ্র দ্বীপে অনেক | তেছেন ; কোন স্থানে বল্গা হরিণ ও শীল- 
নরমাংস-লোলুপ রাক্ষস জাতীয় মানুষ | মস্ত সহ শিবিরবাপী এস্ষিমোর সংসারাশ্রম; 
এখনও দেখিতে পাওয়া যাঁয়। । কত বলিব? এ প্রকারে নান! দেশের নানা 

গাঁবন।-আক্রিকাঁর গিনি উপকূলস্থ | যুগের, নানা অবস্থার সামাজিক জীবন, 
গোরিলার আবাস ভূমি গাবন গ্রাম খানিতে ূ তন্তৎকালিক বেশ ভূষা! ও আচার ব্যবহা- 

অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়। এ স্থানের কীট | রোপযোগী অস্ত্র শন্ত্র যস্ত্রাদি সহ জীবস্তগাণবে 

পতঙ্গ সংগ্রহ প্রাণীতত্ব-শিক্ষার্থীর পক্ষে অতি | প্রদর্শিত ; হঠাৎ তাকাঁইলে £ 'ধ হয় যেন 
উপাদেয় । অধিবাসীগুলি সাধারণ ব্'ক্রি; স্ত্রীলোকের হস্তস্থ মাকু এখনি চলিবে, কামা- 

গেল। যাঁবানীরা' পুর্কণে বৌদ্ধ ছিল, এখন 
মুসলমান ধর্ীক্রাস্ত। 

টাহিটা।__-পশ্চিম আফ্রিকার সেনিগাল, ! 
কাফ্রিগ্রামের পার্থ টাভিটা গ্রীম। অধি- 
বাঁপীগণ তাত্রবর্ণ, স্ুচারু গঠন ও মধামাকার। 

ইহাদের ভাষা, বিশেষ জ্ত্রীলৌোকদের কথাব 
স্তর অতি মধুব, চিরবসন্ত বিরাজিত, মানো 

হর সুগন্ধ পুষ্প শোভিত বূমণীয় দ্বীপের উপ 

যুক্ত । ইহাবা' খ্রীষ্টিয়ান ধর্মে দীক্ষিত! 

নব কালিডোনিয়া ।--এখানকাঁর "স্ত্রী 

লোক এত কুৎসিত যে, প্রবল কল্পনার দ্বারাও 

ওরূপ কদকার ভাবিয়! উঠিতে পারা যায় | 

স্পা শম্পা সপ” শপ পপ সপ্ন ক 

্প্পিপপ পপ সপাশাসপপপাপি পপ ৯ শি পপ 



২৯২ ূ নব্যভারত। জম খং খণ্ড, বস সংখ্য1। 

রের উত্তোলিত হাতুড়ি এই মুন্থর্তেই নেহা- 
নেক্প উপর ঠনাৎ করিয়া পড়িবে। এই নী পারে: 
হন্ট্ের এক পার্খে নানা দেশ হইতে সংগৃ- ঠিক সম্মুখে ট্াকাডেয়ারো ছুই বিশাল 
হীত এতিহাঁসিক ঘটনাঁবলীর সাক্ষী স্বরূপ | পক্ষ (1১8) বিস্তার করিয় দণ্ডায়মান । 

জিনিষ পত্র ও ছবি বক্ষিত। (লট ও বৃহৎ এক ফোয়ার। 

নিকটস্থ একটা গৃহে নানা দেশের নানা  চাপ্সিটা বড় বড় পাঁখরের জন্থর দ্বারা ধৃত ;__ 
বিধ প্রাকৃতিক দৃশ্ঠ দেখান হইতেছে | এখান | ষাঁড়, ঘোড়া, গণ্ডার ও ভাতি। প্রাসাদের 

হইতে বাহির হইয়। নিকারাঁগুয়। (1091%- ভিতনে এক প্রকাণ্ড হল, তথায় টেবিল 

£) ঘরে তদ্দেশের নিকটস্থ প্রশান্ত মহাঁ- | চেয়ার।দি সরঞ্জাম সহ প্রায় পাঁচ হাজার 

সাগরের নকল অতি চমংকাঁর;_ছোট ' লোক বসিরা আহার করিতে, পারেন । 
ছোট জাহাজ ভাসিতেছে, নদীর আোত, ! অন্যান্য প্রকোষ্ঠে প্রাচীন ও আধুনিক ভাস্কর- 

হদের ঢেউ, সাগর তরঙ্গ বাস্তবিক অদ্ভুত ; ৰ কার্য, ফটোগ্রাফ "ও পুথিবীৰব সভাসভ্য 

কাচের উপর প্রক্কত জল দ্বারা এই সকল ৃ নানা জাতীয় পোষাক, অলঙ্কার, ব্যবহার্ধা 

ৃষ্ত প্রদর্শিত হইতেছে । (ভ্রবা সাগগ্রী, অস্ত শঙ্ব, যন্থ তত্ব, বাদ 

অদূরে আর একটী ঘরে পৃথিবী আাঁয়- বাজানা 'ও নর নারীর মৃন্তি রক্ষিত। এ 

তনের নিষৃতাংশের পরিমাণ এক বিরাট ৃ স্কানটী সাময়িক ভাবে একজিবিশনের 

গোলক | গোলকটার সমন্য অংশ দেখিতে ; সামিল হইয়াছিল, কিন্ত আসলে এই খণ্ড 
গেলে তিন থাক উঠিতে হয় এবং প্রদক্ষিণ ; ৷ একটা স্কীয়ী মিউজিয়ম | 

দ্বারা বিলক্ষণ ক্লান্তি বোঁধ ভয় । এই স্থানে । 

ছোট বড় নানী বকমের গোলক প্রদর্শিত। | লতা, পুষ্প, ফল এব” জীবিত জলচন ক্রঙ্ছ 
আর এক স্থানে কলে এঁকতানবাদন ' ্ সমুহ 'প্রদশিত 

চলিতেছে, এবং নিকটেই পর্সিপলিস্ নগরের ; বিশ্ব রা শেষ করিলাম, কিন্য কিছুই 

ভূগর্ভ হইতে নবাবিষ্কৃত প্রাচীন পারসিক- | বলা ভইল না; এজন্য ক্ষুপ্ জদযে পাঠক 

গণের আহুরা মাজদার উপাসনা মন্দির, ' মচোদয়ে নিকট ক্গম। প্রার্থনা করি । ঘাকা 

ঠিক ঠীক সেই ভাবে নির্শিতি হইরা উপাঁ- | হইনা গিরাছে, ভাহা চক্ষে আাব দেখা যাইবে 
সকাদি সহ বিদ্যমান । । না, কেবল কাগজে-কলমে ও চিত্রে যতদুর 

এতদ্যতীত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উচ্চ স্তস্ত ! হয়। ইউনোপীয়গণ সহজ জীব নন ; কয়েক 

এবং তাহার চুড়ায় উঠিবার স্তাঁড়িত কলের ূ মাস হইতে লগুনস্থ 00৭ 00101808 

ৃ 

এপাঁনে বন, স্টপবন,নদী, সে, বৃক্ষ, 

ব্যবস্থা, প্ররথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের নাচ, | হলে পথিপীর অন্যান্ঠি বহুবিধ দত্তের সহিত 

গাঁন, থিয়েটর, তাঁমাসাঁ; এবং নান! জাতীয় ! পারিস একজিলিশনের ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড এব্ূরপ 

নানা শ্রেণীর অগণ্য হোটেল, কাঁফে (০৪৮), | ভাবে দেখাইনেছেন যে, ঠিক আসল বলিয়া 
রেস্টর1 (799695297:0),কাবারে (০১796) ; ভ্রম হয়; দেখিতে দেখিতে ভঠাৎ ঘেন বোধ 
প্রভৃতি পানাহারের গৃহ, হম্া, প্রাসাদ ও | হয় পতাকাগুলি উড়িতেছে। “মরণ টুথ” 
ক্ষুদ্র দোঁকান। | (81919) 700) নামক পত্রিকার মত 
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যাহাই হউক, দেই রমণীয় নন্দ্নকাঁনন ; 

সেই বুক্ষরাজির পত্র মধ্যে তাড়িতালোকের 
বিচিত্র শোভা); সেই অগণ্য নর নারীর 

জনতা ; সেই শিল্পজ ও নৈসর্ণিক সৌন্দর্য্যের 
মেলায় ব্ূপের বাজার ; চারিদিকে সেই 

বিগত শত ঘৎসরে জগতে কি ভয়ানক 
পরিবর্তন হইয়াছে, এই প্রদর্শনী তাহারই 
জীবন্ত প্রমাণ। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে অসহা 

ফরাসি রাজশক্তি নাশ করিবাঁর উদ্যোগ 

আঁরম্ত হইয়া ক্রমাগত কয় বসরের কি 

লোমহর্ষণ রূক্তত্োত দ্বারা উহা! ভাসান 
ভর) আর আজ ১৮৮৯ অবের শেষ ভাগে 

পারিস একক্িবিশনের অবসাঁনে ১১ই নবে- 
স্বর তারিখে বিশাল ব্রাজিল সাম্াজোল 
অধীশ্বর প্রজাবদ্ধু ষষ্টাধিক বর্ষ বয়স্ক বুদ্ধ 
সস্রা১ ভম পিড্রো (1০8) ]১9৭:০) অর্ধ 

শঠাক্বির সুশীসনের পর রাজোর ভবিষৎ 

হিতোদ্দেশে প্রক্ৃতি-রঞ্জনার্থ নিঃশবে নিজের 

ও বংশাবলীর জন্ঠ সিংহাঁপন স্ব জলাঞ্জলি 

দিয় প্রিয় ব্রীজীলের নিকট জন্মৈর মত 

বিদায় গ্রহণ করত ইউরোপ যাত্রা করি- 
লেন ;--শাস্তভাবে প্রজাপরতন্ শাসন 

প্রণালী সাআজ্য মধ্যে গ্রচারিত হইল । 

আনন্দহিলোল ; মূল কথা, সেই সর্ব্বতোভাবে প্ীচন্দশেখর সেন 

চর শপ, ৪ 1 7 ৫ পাপা 

প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ | 
্বাস্থারক্ষা শাস্ত্রে যাহাই বলুক, প্রত্যুষের 

নিদ্রাটুকুর মত তৃপ্তিদায়ক জিনিস, এই 
দুঃখের সংসারে বড়ই বিরল । সাগর পাড়ি 

দিয়া, কূলে আসিয়া সাগরের লসৌনর্ম্য 
দেখার মত) সেতারে রাগিণী আলাপেব 

পর, গতের ঝঙ্কারের মত; অতি ভোজনের 

পর, একটু “রসনা'র রস” চাটুনি চাটিবার 
মনত; এবং মাভালেরা বলিতে পারেন যে, ' 

অতিমাত্রায় নেশা করিবার পর, একটু 

শোঁয়ারী ভাঙ্গার মত; এই প্রত্যুষের নিদ্রায় 
অনেক সুখ । আর শ্বাঙ্থারক্ষার উপদেশ ? 

যাহারা নিত্যস্ুস্থ, অথবা যাহারা স্বাস্থ্যেরই 
গ্রতিমুন্তি, সেই বিদ্যালয়ের 'শিশুছাত্র ভিন্ন 
শোনে কে? এ কথায় কেহ হয় ৩ টেলি- 

সনের বচন তুলিয়া বলিবেন, %0 ৭9৭ ০ 

(116 51011) (01100501226 912 0910 ১5005 



টিক খণ্ড) রি সংখ্যা। 

রররারা 19 যাহাই হল বাপু, অভি- 

ধানের বোঝা খাঁড়ে করিয়! সাহিত্য চর্চা) 

আর স্বাস্থারক্ষার গ্রন্থ কুক্ষিগত করিয়া 

“প্রবৃত্তি কুত্র কর্তব্যা*র অনুসন্ধান ;) আম 

হইতে হইবে নী। তবে যিনি ত্রেতায় 

কূধ্যকে কুক্ষিগত করিয়া, রাত্রি বাড়াইয়া- 

ছিলেন, তাহার পবিত্র বংশোত্তব মহাত্মারা, 

পারিলে পারিতে পারেন । দোহাই ভারবিন্ 
সাহেব, আমি সেই গৌরবান্িত দলভুক্ত 

নহি। 

কিন্ত আমার প্রত্যুষ নিদ্রার অনেক 

ব্যাঘাত। উগ্র অনেক 

কণ্টক । বিধাতা ! শোৌভার শৌভা, রূপের 

রূপ অত্যুজ্জল চন্্রতারকা তোমার যে অঙ্গু- 
লীর স্থষ্টি, এই কর্কশ ক, কদীকার, কুরূপ, 

কষ্ণকায় কাক জাতি কি সেই অঙ্গুলী 

গঠিত? তোমার পরম রমণীয় বিহঙ্গ-জগতে 
এত কলকঠ, 'এত চিত্রিত বিচিত্রিত পক্ষী 

থাকিতে, এ কাকের স্থষ্টি কেন? বাজখাই 
আওয়াজের ভয়ে আমার এ জীবনে, সঙ্গীত 

শিক্ষা হইল না, আর আমান “ঘরের চালে 

পালে পালে” এত বাজখাই ছড়াইয় দিলে 

কেন? পরীক্ষিত সর্পবজ্ঞ করিয়াছিলেন, 

আমি কাকষজ্ঞ করিব! আমি কাকের 

জালায় প্রাণ ভবিয় প্রত্্যুষে নিদ্রা যাইতে 

পারি না। যে দেশে কাক নাই, সে দেশে 

কি রাত্রি প্রভাত হয় না? যেখানে বক্তা 

নাই, সেখানে কি স্বদেশপ্রম জন্মে না? 

যেখানে উকীল নাই, সেখানে কি ন্াঁয় 

বিচার চলিতে পারে না? যাহাদের পুরো- 

হিত নাই, তাহাদের কি ধর্মলাভ হয় না? 

যে ঘরে পদদীর মা নাই, সে ঘরের কি 
গৃহিনীপনী বন্ধ থাকে? যাহারা মদ খায় 

না, তাহার! কি আমোদ প্রমোদ করে না? 

প্রতিজন এক একটী করিয়া কাক বধ 
করেন, তবে এ কাককুল অচিরাৎ নির্মল 

হয়; আর আমি সুখে এই শরতের প্রভাতে, 
আনন্দে একটু নিদ্রা যাই। 
রাত্রে এক পস্লা বৃষ্টি হইয়। গিয়াছিল। 

তাই প্রভাতে, ঈষৎ মাত্রায় শীত বোধ 
হওয়াতে, বিছানার চাদর খানি তুলিয়! গায় 
দিয়া, একটু খানি মিঠে রকমের ঘুম ঘুমাই- 
তেছি; এমন সময় সেই “কা-কা” শব, 

চৈত্রের রৌদ্রে ঢাকের শব্দ অপেক্ষা ও কর্কশ 

হইয়া কাঁণে গেল। রাগ করিয়া! শষ্য! ত্যাগ 
করিলাম; দেখি, চারি দিকে কেবল সেই 
“কা, কা, কা,”! দরজ। খুলিয়া দেখি, 
শরতের জগতে সৌন্দর্য্য যেন আর ধরে না! 
কিন্ত সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যে বালাঁই সেই 
“কা, কা” শব্ধ ! ভূমির সমাস্তরাল রেখায় 
উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত, “তোয়াবশেষেণ 

হিমাভমভ্রম্,” মেঘ শ্রেণীকে সপ্তবর্ণে চিত্রিত 

করিরা উষার নবীন রাগ পূর্বাকাশ অন্ু- 
রঞ্জিত কবিয়াছে। এবং সেই স্িপ্ধোজ্জল 
আকাশের প্রতিবিষ্ব বুকে ধরিয়া, স্বচ্ছ, 

স্থনীল, বহুদুর প্রসারিত, তরঙ্গান্দোলিত 

সাগরবারি, সাঁগরাধিষ্ঠাত্রী দেবীর মণি- 

মাণিক্য খচিত অঞ্চলের মত ছুলিতেছে। 

ভাবিলাম, ?সই অতুলনীয় শোভা, একবার 

প্রাণ ভরিয়া দেখি! মনে করিলাম, যদি 

নিদ্রাতঙ্গ হ্ইয়াছেই, তবে একবার এই 
প্রত্যক্ষীভূতা মুক্তিমতী কবিতার লাবণা 

সাগরে ঝাঁপ দ্র! কিন্তু কাকের সেই কর্কশ 
স্বর, আমার সৌন্দয্য অনুধ্যানের বাঁধা 

হইল; কবিতার প্রতি উদ্দীপ্ত মধুর প্রেম 

তাবে, একটু যেন তিক্ততা, আপিয়া পড়িল ; 
আত্মবিসঙ্জনের অন্গরাগ যেন শিথিল হইয়া 



আশ্বিন, ১২৯৭।) প্রত্যুষে নিদ্রাভক্গ | ২৯৫ 

পড়িল ! ছুম্মুখ আবার ডাকিল “কা! কা! 
কা!»। আমি পরাজিত হইয়া মনে মনে 
কাতর ভাবে কাকের উদ্দেশে বলিলাম, বাপু, 

তুমি যদি অনুগ্রহ করিয়া! ক্ষণকালের জন্য ; 777807% ?৪ ৪৮ 13875” টেনিসনেও তাহারি 

একটু চুপ কর, আগামী নবাম্ের সময় | ভাষ্য, “4& ৪0:০9 ০100 ০1 8৪০00ন 28 
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কাঁক যেন আমার কাতরতা৷ বুঝিয়া বিদ্রপ | স্থখ নাই, কেবলি হুংখ, তবে সেই হছঃখের 

করিয়া আরও চীৎকার করিতে লাগিল। | উপর অল্প একটু ছুঃখের মাত্রা! চড়াইয়া, এই 
যে মানুষ কাকের কাছে পরাঁজিত হয়, । ছুঃখের সংসারকে কদলি প্রদর্শন করায় ক্ষতি 

তাহার মূল্য কি? বাস্তবিকই এ ছার মনুষ্য ; কি? যরণে আপত্তি কি? কিস্ত মরিতে 

জীবনের মূল্য কি? বহির্জগতে আমার | এ প্রাণ চায় না। কেন? কারণ অনুসন্ধান 

নিদ্রার বিদ্ন এই কুৎসিৎ কাক কোলাহল ; ; করিগা দেখি । 

এবং অন্তর্জগতে আমার শাস্তির বিদ্ব শত শত এ শোন, বুদ্ধি আমীকে বলিতেছে, 

কুপ্রবৃত্তির হলাহল ! অসংযত রসনা প্রতি | “তুমি বড় ছুঃখী, ভূমি মর” । প্রাণ বলিতেছে, 

মুহুর্তে যে বিষ উদীরণ করে, তাহাতে কত | “এই আশ্চর্যা স্থষ্টির মধো পরমাশ্চর্য্য এই 

বন্ধুর হৃদয় জর্জরিত হইয়াছে! কুশাসিত : মনুষ্য দেহ, আমি কেমন করিয়া ইহাকে 
দৃষ্টি যেরূপ বক্র গমন করে, তাহাতে কত | অন্ধকারে ডুবাইয়া দিব?” বুদ্ধি অঙ্ুলী 
পবিত্র-স্বভাঁবা রমণী, সে দৃষ্টিকে স্বর্পের বক্র | নির্দেশ করিয়া দেখাইল, “দেখ, এ প্রজা- 
গমন অপেক্ষাও ভীষণ মনে করিয়া আমাকে | পতিটি কেমন সুন্দর ! এবং সে যে ফুলটির 

দূরে প্রত্যাথ্যান করিয়াছেন ! আমি প্রতি-; উপর উড়িয়া উড়িয়া পড়িতেছে, সেই জড় 
নিয়ত হস্ত সঞ্চালনে কত নির্দোষীর হৃদয়ে | ফুলটিও কেমন সুন্দর !” প্রাণ বলিল, “সেকি 

আঘাত দিতেছি; আমি প্রতি পাঁদবিক্ষেপে | কথা! মানুষের সঙ্গে কাহার তুলনা সাজে ? 

কত অবনত-মস্তক দরিদ্রের রুগ্ন শীর্ণ জীর্ণ | জ্ঞান, কর্ম, মাঁভাত্মা, এত কাহার আছে? 

মস্তক চূর্ণ করিতেছি! আমি প্রতি প্রশ্বাসে : মানুষ স্থষ্টির চরমোৎকর্ষ 1” বুদ্ধি বিদ্রপ 
যে পাপের ঝড় প্রবাহিত করিতেছি, প্রতি | করিল) বলিল, “তুমি প্রত্যুষে নিদ্রা বাও, 

নিঃশ্বাসে তাহার নির্মম ধ্বংস কার্যের জন্য | ক্ষতি নাই, কিস্ত এমন শরৎকাঁলট! বহিয়া 
অন্থতাঁপের ব্যথ! বুকে পুরিতেছি ! আমার | গেলে, তুমি কি এক দিনও রাত্রিকালে, 
শাস্তি কই? আমার সখ কই? অথবা স্থখ ; উদ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ নাই? দেখ 
বুঝি এ সংসারে নাই। তবে আমার প্রত্যুষ । নাই, কত অনস্ত লোক. তোমার মাথার 
নিদ্রাই হউক, আর অন্য যে কোন কারণেই | উপর প্রতিদিন প্রভাসিত হইতেছে, এবং 

হউক, কখন কখন আমরা যাহাঁকে সুখ । নিবিতেছে! এই অনন্ত স্থষ্টির তুলনীয়, 

বলিয়া বর্ণন করি; তাহারা স্থখ নহে, | তোমার পৃথিবী রেণুর রেণু! সেই পৃথিবীতে 

ছুঃধকে ঘনীভূত করিবার হেতু মাত্র। দেশী | তুমি কিয়ৎ পরিমাঁণে বিকশিত, জদি+ গা 
কবিতার আছে :-_-“হুঃখের সংসারে প্ুখ, 1 চক্র বিশিষ্ট দেহ পাইয়া, এত বড়াই কর? 

ছংখ দিতে আসে ।” বিদেশী কবি, দাস্তেও 
তাহাই বলিয়াছেন, “বি০ 8০৪০০: 757 
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২৯৬. নব্যভারত।. (অষ্টম খণ্ড, ষ্ঠ সংখা. 

এই অনস্ত লোকে কত অনস্ত স্থষ্টি আছে, | শ্বরের তুলনায় তুমি যাহাকে অনস্ত স্থষ্টি 

তুমি জীন? তোমা অপেক্ষা কত উন্নততর | বলিতেছ, তাহা ও তাহাই ! স্থা্টি বলিলেই 
জীব সৃষ্টি রহিয়াছে, তাহার সন্ধান পাই- | বুঝিলাম, তাহার আদি আছে, কূল আছে । 
বারও তোমার ক্ষমতা নাই।” কিন্তু প্রাণ; কাজেই সে যত বড় হইলেও সীমাবদ্ধ । 
নিরন্ত হইবার নহে। সে বলিল, “এ সংসারে | অঙ্টার করুণাসাগরে সেও এক বিন্দু। এ 
কেহই তুচ্ছ নহে; সকলেরই সমান প্রয়ো- ; পৃথিবীর মধ্যে একট। পর্বত, একটা বৃক্ষ 
জন। শাঁলগাছ অপেক্ষা একট। শুফ তৃণ কম | অপেক্ষা উচ্চ বলিয়া, গর্ব প্রকাশ করিতে 

মূল্যবান, কে বলিবে? একটিতে এক কার্ধ্য, | পারে, কিন্তু যদি উর্ধে উঠিয়া দেখ, যদি 
অন্ঠটিতে অন্ত কার্য্য সাধিত হয়; একের | গ্রহাস্তর হইতে তৃষ্টিপাত কর, তবে ক্ষুদ্র ও 

কার্য অন্ঠে সাধন করিতে পাঁরে না। সুত- | বৃহতে ভেদ বুঝিতে পার কি? হিমাচল ও 
রাঁং প্রয়োজনের হিসাবে বিভিন্নতা কই ?” | বালুকা স্তূপ, কণার কণা হইয়া কোথায় 
এ কথা শুনিয়া, বুদ্ধি যেন একটু খানি! মিশাইয়! যায় । সুতরাং অষ্টার কাছে আমি 
নাসিক উত্তোলন করিয়া, স্বণার হাঁসি ; এবং এই অসীম সৃষ্টি, সকলেই বিন্দু। আ'র 

হাসিয়া বলিল; “এমন করিয়া প্রবোধ | ধিনি অনস্ত, যিনি অআঙ্টা, তিনি কি ক্ষুদ্র বলিয়া 

দেওয়া মন্দ নয়! কিন্তু দেখ, এই জগতে, ; আমার প্রতি উদাসীন? “যত দূর শাসন 
হাম্বোণ্ট মহোদয়ের গণনান্স, লুপ্ত এবং । করিতে পারিবে না, তত দূর রাজ্য বাড়াইও 
স্থিত উদ্ভিদ এবং প্রাণীর “জাতি” কোটি ; না” এই কথা এক জন সামান্ত স্ত্রী একজন 
পরিমিত। প্রতি জাতিতে কত বর্ণ, বর্ণে | সম্াটকে বলিয়াছিলেন। যদি তত্ব লইতে 

বর্ণে কত গোত্র, প্রতি গোত্রে কত গোষ্ঠি, | না পারিতেন, তবে কি সেই বিশ্বত্রষ্ট। 

গোষ্ঠিতে গোষ্ঠিতে কত পরিবার, এবং ; তোমাকে কিম্বা আমাকে গঠিতেন ? আরও 
প্রত্যেক পরিবারে কতগুলি তুমি এবং শুন, তোহাঁকে সেই প্রাচীন কালের একটা 

আমির সমষ্টি। গণনা এই খানেই শেষ হয় কথা এই স্থানে বলি। দেখ, আমার অন্তরে 

নাই। তোমার এই অতি ক্ষুদ্রতা, একবার | কত আশা, কত স্নেহ! যেন ফুরায় না, ফুরা- 

সষ্টিপুঞ্জের মধ্যে পৃথিবীর যে অতি ক্ষুদ্রতা, | ইতে চাহে না । আমি বিন্দু, কিন্তু ইহাদের 
তাহার সহিত বিচাঁর করিয়া! লও | বল দেখি, ূ এক এক বিন্দু, সিন্ধু অপেক্ষাও বৃহত্তর ! 

এ গণনায় তুমি কোথায়? বাঁচিয়া আছ, | আমার আশা এই ক্ষুদ্র জগতের চতুঃসীমায় 

না মরিয়াই আছ ? যে স্থষ্টিপুঞ্জের মধ্য হইতে : বদ্ধ নহে। তুমি যাহাকে অনন্ত স্ষ্টি বলি- 

তোমার সমগ্র সৌর জগত্খানি পুছিয়া ! তেছ, তাহাকেও পদতলে দলিয়া এ উড়িতে 
ফেলিয়া দিলে, ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, হিসাব | চায়। এক হিসাবে আমি নগণ্য বটে; কিস্ত 

নিকাশ নাই, সেখানে তোমার কাতরোক্তি ! অন্ত দিক্ দিয়া দেখ, আমার মাহাত্ম্য বড় 
শুনে কে? হে নগণ্য, হে তুচ্ছ, তুমি মর ।” | কম নহে।” 

প্রাণ যেন ইহার উত্তরে কহিল, “আমি এবার বুদ্ধি রাঁগ করিল । ভ্রকুটি করিয়া 

নগণ্য, আমি তুচ্ছ, তাহা মানি! অনন্ত | কহিল) তোমার বড়স্পর্ধী বাড়িয়। গিয়াছে, 

স্থষ্টির তুলনায় 'আঁমি যাহা; অনন্য পরমে-: দেখিতেছি। তুমি ক্ষুদ্র ও নগণ্য, এ কথা 

পাম্প পাশীসাশ। 
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পা বস পপ পা পা হি জা ৯ ক পট এর সা কপ পা স্প্পর্ 

যেন বুঝিয়াও বুঝিতেছ নী । তোমার মনে : তৃপ্তির জন্য লালাপ়িত, আমি যে অনস্তের 

মনে, অজ্ঞাতে এই কুসংস্কারের বীজ এখনও : ভিখারী, তাহ! হয়ত তাহার কাছে বড় 

অস্কুরিত আছে যে, এই ক্ষুদ্র পৃথিবী লইয়াই ৷ ক্ষুদ্র। সুতরাং আমি যাহা চাই, তাহা! 
যত স্থষ্টি; এবং সেই সৃষ্টির মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠট। | আমার বিবেচনায় শেষ হইলেও, উন্নততর 
তাহা না হইলে, মরণান্তেও তোমার আশা, | প্রাণের কাছে শেষ বলিয়৷ গণিত হইবে 
ঈপ্সিত পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিবে, ; না। তুমি আমাকে নগণ্য বলিতেছ, অথচ 

এমনটা ভাবিবে কেন? দেখ, তুমি এইমাত্র] এই নগণ্যের ক্ষুদ্র আশ! ও কল্পনা লইয়। 

যেকাক জাঁতির উপর রাগ করিয়াছিলে, ; মতের বুকে পুরিয়া দিতে চাঁও কেন? 

সে কাক জাতির পরিণমের কথা ত তুমি | কাঁকের কাম্য কাকের কাছে, আমার কাম্য 

একবারও ভাব না? পণ্ড পক্ষী কীট পতঙ্গা- | আমার কাছে; আব উন্নততরের কাম্যও 
দির আশ! ভরসা, ষদদি তাহাদের মৃত্যুর সঙ্গে তাভারই কাছে। সকলেরই আশার পরি- 

সঙ্গেই শেষ হইতে পারে, এমনটা ভাঁবিতে | তপ্তি হইবে । নচেং আশার উদয় হম কেন? 
পার, তবে তোমার নিজের বেলায় এতট| ৷ কিছুই যখন উদ্দেশ্ত-বিহীন নয়, তখন, আমার 

বাড়াবাড়ি কর কেন? তোমা অপেক্ষা সহস্র । ক্ষুত্র আশা! বেচারী মাঠে মারা যায় কেন? 
গুণে উন্নততর জীব, এ স্থষ্টিতে থাকিতে দূর হউক ছাই! ভাবিতে ভাবিতে 

পারে। অথবা তোমাদেরই ক্রমবিকাঁশে ; অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি! আমার সেই 
ভবিষ্যতে শ্রেষ্ঠতর মনুষ্যের স্থষ্টি হইবে । প্রভাতের সপ্তবর্ণচিত্রিত মেঘ" কোথায় 

তুমি এই ক্ষুদ্র কাঁক €বচাঁরীকে যে চক্ষে মিলাইস়! গিয়াছে । সে অরুণ জ্যোতি নাই, 
দেখিতেছ, তাঁাদের দষ্টিতে, তুমি, তাহা | সে ঙ্গিগ্ধ সমীরণ নাই ; সতেজ শ্তামল পত্রে, 

অপেক্ষা আর কি বড় একটাকিছু? তোমার | জল বিন্দু সম্পাতের সৌন্দয্য নাই। কাকের 

আশাই যদি অনন্ত ছুটিয়! যাঁয়, তবে তাহা- ৷ সেই দিকৃব্যাপী কর্কশ কও নাই । সৃর্য্যের 

দের আশা কত দর প্রসারিত হইবে? অন-; প্রদীপ্ত কিরণ, ক্লিগ্ধপত্রে প্রতিফলিত হই- 
ন্তের পর তা আর স্তান নাই! অত আল্ম- ৰ তেছে; আকাশ আলোকে ভাস্বর ; পৃথিবী 

শ্লাঘায় কাঁজ নাই, তুমি মর। | কর্ম কোলাহলে উদ্দীপ্ত! আর কাঁকগুলি ? 

এ কথা শুনিয়া প্রাণ ষেন একটু বদ্ধিত | তাহারা এখন অতি দূরে বা অনতিদূরে, 

তেজে,অধিকতর অনুরাগে কহিতে লাগিল £_-| একটু নরম ন্থুরে “কাকা” করিতেছে! 
“কাকের আশা, কাকের ভরসা কাক জানে । কিন্তু এই ভাবনায় বুবি আমার একটু 

তুমি কিন্বা আমি তাহার প্রাণের মধ্যে | উপকার সাধিত হইতেছে। সেই কাকের 
প্রবেশ করিরা সে কথা কখনও বুঝিতে | স্বর, সেই স্র্ষ্যের আলোক, সেই আকাশের 
পাঁরিব না। তবে সে কথায় তোমার আমার | মহিমা, পৃথিবীর সেই কন্মির উৎসাহ, এবং 

কাজ কি? আর তুমি যে উন্নততর জীবের | বৃক্ষের সেই উজ্জল রূপ, সকলি যেন এক 
কথা বলিতেছ, আমি তাহাতে অবিশ্বীস ; সঙ্গে, একই সঙ্গীতের বিভিন্ন স্বব হইয়া, 
করিতেছি না। কিন্তু উন্নতের আশাও | আমার হৃদয়তন্ত্রীতে বাজিয়। উঠিল আমি 

উন্নততর হইবে, এইরূপ বুঝি। আমি যে? যে দুর্বৃত্ত বাসনার বাধার কথী বলিতে, 
৬১৮ 



২৯৮ 

ছিলাম, তাহার আমার তন্ত্রীর সা, খ, গা, 

মাঁ প্রভৃতির পরদ। সাঁজিয়। ঈাড়াইল। আমি 
তখন দেখিলাম, জগতের আদি অস্ত মধ্য 

কোথাও ক্লেশ নাই, ছুঃখ নাই, ছুর্গতি নাই। 
অনন্ত লোক হইতে যেন একই শাস্তির 

শব্যভ রত । 
০ ০৯৭৯০ স্প 

গীতি উখিত হইতেচ্ছে। আমি আশ্বম্ত হই- 

লাঁম। বুঝিলাম, আর কাকের ডাকে আমার 

(অষ্টম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা 
৬৯ ৯৯০৬ ২৭৯ 

অনিষ্ট হইবে না। অদ্য হইতে আমার 
প্রত্যুষ নিদ্রার পথ নিষ্ষণ্টক হইল। 

শ্রীবিজয়চন্ত্র মজুমদার । 

পপাপস্্িসসস্পসাস৯৬ 8১ 92 শাপলা 

বাসস্তচুতমুকুলেঘলিবন্কৃতেষু 
কৃঞ্জেষু মঞ্জুকলকোকিলকুজিতেযু। 
সম্পূর্ণশারদন্থ ধাকরমণ্ডলেষু 

সৌন্দর্য্যসাগর হরে! তব মুন্তিমীক্ষে ॥ ১। 

মধুমাসের চুতমুকুলে, অলিকুলের 
ঝন্কারে, নিকুপ্জবনে, কলকঠ কোকিলের 

মধুর কুহরবে এবং শারদীয় সুধাকরের পরি- 

পুর্ণ মগলে, হে সৌন্দরধ্য-সাগর হরি! আমি 
তোমারি মৃণ্তি দর্শন করি। ১। 

প্রফুল্লপদ্মেষু সরোবরেষু 

তীরাবিচিত্রেষু নতস্তলেষু। 
মাতুঃ স্তনে কাঁকণিকশ্ত চিন্তে 

গোবিন্দ ! পশ্তামি তবৈব মূর্তিম্ ॥ ২ ॥ 
যখন কমলকুল প্রফুল্ল হইয়া সরোবর- 

সকলকে স্বশোভিত করে, যখন স্থনীল 

নভোমগুলে বিচিত্র তারকাপুঞ্জ প্রস্কটিত 

হয়, যখন স্নেহময়ী জননীর স্তন হইতে 
অমুতধার। নিঃস্যত হয়, যখন দয়ালুর জদয় 

দয়ারসে দ্রবীভূত হয়, তখন সেই সকল মধু- 
ময় দৃশ্বমধ্যে হে গোবিন্দ! আমি তোমারি 

মুন্ডি দর্শন করি । ২। 
বিচিত্রপুষ্পান্থ বনস্থলীষু 

সুগন্ধমন্দনিলবীজিতাসু । 

বিহঙ্গসঙ্গীতনিনাঁদিতাস্থ্ 

গোবিন্দ! পশ্তামি ভবৈব মুর্তিম॥ ৩॥ 

শ্রীমূর্তিদর্শনম্। 
যখন বনভূমিসকল বিচিত্র কুস্থমমালায় 

স্থসঞ্জিত, সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ হিল্লোলে 

আন্দোলিত এবং মধুরকণ্ঠ বিহঙ্গকুলের 

সঙ্গীতরবে নিনাদিত হয়, তখন সেই শাস্তি 

ময় দৃশ্ঠমধ্যে হে গোবিন্দ! আমি তোমারি 

মুষ্টি দর্শন করি। ৩। 

শিখ্ডিকেক। নবমেঘশকে 

ভেকাঁলিকণ্ঠাশ্চ নবাম্্পাতে। 

ঝিল্লীববাঃ স্থপুজনে নিশীথে 

উদ্বোধয়স্তা্গ তবৈব মুত্তিম ॥ ৪ ॥ 

নব-মেঘ-গর্জনে শিখিগণের কেকারব, 

নববর্ধাগমে ভেককুলের কোলাহল, নিস্তব্ধ 

গভীব নিশীথে বিল্লীরব, হৃদয়মধ্যে তোমারি 

মুঙ্তিকে উদ্বোধিত করে । ৪। 

প্রতাগ্রসিন্দ্ররসৈরিবার্ধে 

বালাতপৈর্বিচ্ছুরিতেইস্তরীক্ষে । 
পশ্ঠামি সন্ধ্যাম্বুদবিভ্রমেষু 

প্রেমাভিবামাং তব রুষ্ঝ ! মুক্তিম্ ॥ ৫॥ 

যখন উষাদেবী অভিনব সিন্দুররসের 
ম্ায় অপুর্ষধ অরুণালোকে গগনতলকে 

স্থরঞ্জিত করেন, যখন অস্তগমনোন্থুখ সুর্যের 

আতাম্র কিরণমাল। সান্ধা মেঘস্তবকে প্রতি, 

ফলিত হইয়া! ক্ষণে ক্ষণে নব নব বিলাস - 

লহবী প্রকাশ করে, তখন আমি সেই 
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ভুবনমোঁহন দৃষ্ঠপটে হে কৃষ্ণ! তোমারি | যখন চশ্্রনক্ষত্রমণ্ডিত অসীম আকাঁশ- 
প্রেমময়ী মুষ্তি দর্শন করি ৫1 | পট স্বচ্ছ সরোবরগর্ভে প্রাতিবিশ্বিত হয়, 

উদ্ভিন্লগারুত্মতন্থু গ্রকাশৈঃ তখন,সেই অপরূপ দৃশ্ত দর্শনে, হে মুকুন্ ! 
ক্ষেত্রেষু কীর্ণেষু নবীনশন্যৈঃ | আঁমার হৃদয়মধ্যে তোঁমীর অনস্ত-বৈচিত্র- 

ন্গিগ্ধেষু পশ্তামি চ পল্পবেষু ময়ী এক অনির্বচনীয় মৃত্তি আবিভূ্ত 

বিশ্বাভিরামং তব কৃষ্ণঃ ! রূপম্ ॥ ৬ ॥ ূ হষ 1 ৯| 

সখন মরকতমণির স্াঁয় শ্তামল নবীন [ পুণ্যানি তীর্থানি তপৌবনানি 

শহ্তসকল সমুদ্গত হইয়া ক্ষেত্রমগুলকে দৃষ্ট1 সরিৎসাঁগরসঙ্গমাংশ্চ। 

অপূর্র্ব বেশে বিভূষিত করে, যখন তরুলতা- নামাবশেবাংস্চ পুরাঁণদেশান্ 

সকল স্গিদ্ধ নবপল্পবে স্থশোভিত হয়, তখন পুরতনং ত্বাং পুরুষং ম্মরামি ॥ ১০ ॥ 

সেই কমনীয় দৃশ্তমধ্যে হে কৃষ্ণ! আমি ; *বিত্র তীর্থ সকল, তপোঁবন সকল, নদী 

তোমারি বিশ্ববিমোহন রূপ দর্শন করি। ৬। : সমুতরের সঙ্গম সকল, এবং নামীবশিষ্ট প্রাচীন 

কঙ্কাঁলমাঁলাঁবহুলেহতিরৌদ্রে স্থান সকল দর্শন করিয়1, হে পুরাণ পুরুষ ! 

শ্শানদেশে শবধূমধূমে। ' আম তোমারি মৃত্তি ধ্যান করি। ১০। 

প্রচগ্ডবাঁতক্ষৃভিতেহর্ণৰে চ লীলাঃ শিশুনাং গৃহচত্বরেষু 

প্রেক্ষে মহাঁরুদ্র ! তবৈব মৃত্ভিম্ ॥ ৭ ॥ গবাং প্রচারেষু চ বংসলীলাঃ। 

চিতা-ধূমে ধূত্বর্ণ শব-কঙ্কালে সমাকীর্ণ জলেষু পশ্ঠন্ জলপক্ষিলীলাঃ 

বিভীষিকাময় শ্বশানমধ্যে, এবং প্রচণ্ড | স্মরাঁমি লীলাময়বিগ্রহং ত্বাম্॥ ১১। 

বটিকায় বিক্ষোভিত সমুদ্রমধ্যে হে মহাঁ।  গৃহপ্রীরঙ্গণে মধুরমূত্তি শিশুগণের লীল| 
১৫ 

রুদ্র! আমি তোমারি মুষ্তি দর্শন করি। ৭। | দর্শনে, গোষ্ঠে গোবৎসগণের লীলা! দর্শনে, 
] 

গাঢ়ান্ধকারাস্্ কুহক্ষপাস্থ  জলাঁশয়ে জলপক্ষিগণের লীলা দর্শনে, হে 

দিখ্বাপি ঘোরাভ্রঘটাস্থ চৈব। । ভগবন্! তোমার অনন্তলীলাময়ী মৃষ্তি 

দত্ভোলিভীমধ্বনিতেষু বীক্ষে র আমার হৃদর-মন্দিরে নৃত্য করিতে থাকে 1১১ 

মহাবিরাজন্ত তবৈব মৃত্তিম্ ॥ ৮॥ ূ স্তনন্ধয়ানাঁং স্তনহ্প্ধপানে 

যখন অমাঁনিশাঁর নিবিড় অন্ধকাঁরে দশ- |  মধুব্রতানাং মকরনদপানে । 
দিক সমাচ্ছন্ন হয়, যখন ঘোরতর ঘনঘটায় দানে দয়ালোরথ ভক্তগানে 

গগনমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হয়, যখন ভীষণ কড়- পশ্তামি মৃত্তিং করুণাময়ীং তে ॥ ১২ ॥ 

.কড় শব্দে বজ্তাগ্সি স্কটিত হর, তখন হে; যখন, স্তন্যপায়ী শিশুসস্তানকে স্তনহুগ্ধ 
মহাঁবিরাঁট ! আমি সেই লোমহর্ষণ দৃশ্ঠমধ্যে ূ পাঁন করিতে দেখি, যখন মধুকরকে মকরন্দ 

তোমারি মৃত্তি দর্শন করি। ৮। পাঁন করিতে দেখি, যখন দয়ালু ব্যক্তিকে 

শশাঙ্কতীরা প্রতিবিষ্বগর্ভীন্ দান করিতে দেখি, যখন তক্কের মুখে ভগ- 

তোয়াশয়ান্ ব্ষচ্ছজলান্ সমীক্ষ্য। বৎসঙ্গীত শ্রবণ করি, তখন, হে ভগবন্! 

উদ্দেতি চিত্তে তব কাপি মুষ্তিঃ আমি ভ্োমারি করুণাঁময়ী মুড দর্শন 

অনন্তবৈচিত্রযময়ী মুকুন্দ | ॥ ৯ ॥ করি। ১২। 



স্মরামি তে মৃত্তিমপূর্ববরূপাঁম্ ॥ ১৩ ॥ 

গাঢ় অন্ধকারে অগণ্য মাণিক্যখণ্ডের 

হ্তায় পুঞ্জ পুঞ্জ থদ্যৌতমালায় যখন বনবৃক্ষ- 

সকল আপাদমস্তক প্রদীপ্ত হইতে থাকে, 

তখন আমি হৃদয়মধ্যে তোমারি অপরূপ মুন্তি 
দর্শন করি। ১৩। 

বনস্পতৌ ভূভৃতি নির্করে বা 
কুলে সমুদ্রস্ত সরিত্টে বা । 

যক্রৈব চিত্তে সমুদেতি ভক্তিঃ 
তত্রৈব পশ্তাঁমি তবৈব মৃন্তিম্ ॥ ১৪ ॥ 

কি বনম্পতি, কি ভূধর, কি নির্ঝর, কি 

সমুদ্রকূল, কি নদীতট, যে দৃশ্য দর্শনেই মনে 

ভক্তির উদ্রেক হয়, আমি সেই দৃশ্তমধ্যেই 
তোমারি মুক্তি দর্শন করি। ১৪। 

কীটে পতঙ্গে চ সরীস্যপে চ 

মীনে পশৌ পক্ষিণি মানবে চ। 

স্থলে চ সুক্ষ্যে চ জলে স্থলে থে 

পশ্ঠামি তে রূপমনন্তরূপ 1 ॥ ১৫ ॥ 

কীট, পতঙ্গ, সরীস্যপ, মত্ত, পশু, পক্ষী, 

মনুষ্য, স্থূল, সুক্ষ, জল, স্থল, আকাশ, যাহা- 

তেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, হে অনন্তরূপ 
আমি তোমারি ব্ূপ দর্শন করি | ১৫। 

ভূতেষু সর্ব চরাচিরেসু 
দুরে সমীপে চ পুরশ্চ পশ্চাৎ। 

--- শিপিং 

হে কৃষ্ণ! তে রূপমনস্তরূপ ! ১৬ ॥ 

চরাচর সমস্ত পদার্থে, দূরে, সমীপে, 

আগ্রে, পশ্চাতে, উর্ধে, নিয়ে, তির্ধ্যক্ ভাগে, 

হে অনন্তরূপ কৃষ্ণ! আমি তোমারি রূপ 

দরশন করি । ১৬। 

অহে1 নিমগ্রস্তব রূপসিন্ধ 

পশ্ঠামি নান্তং ন চ মধ্যমাদিম্। 

অবাক্ চ নিম্পন্দতরো বিমুঢ়ঃ 

কুত্রাম্মি কোইম্মীতি ন বেশ্মি দেব! ॥১৭॥ 
অহো ! আমি তোমাঁর রূপসাগরে নিমগ্ন 

হইয়া, আদি অন্ত মধ্য কিছুই দেখিতে পাঁই- 
তেছি না; আমি অবাক্ ম্পন্দহীন ও সংজ্ঞা- 

শন্য ছইয়াছি ; হে দেব! কে আমি? কোঁথা 

আছি? কিছুই জানিতে পারিতেছি না। ১৭। 
নমন্তে নমাস্তে বিভো বিশ্বমূর্তে ! 

নমন্তে নমন্তে ভরেহচিন্ত্যশক্তে ! 

নমান্তে নমন্তেহখিলাশ্চর্যয সিন্ধো । 

মহাদেব শান্তে। ! নমন্তে নমন্তে | ১৮ ॥ 

হে বিভো।! ভে বিশ্বমূর্তে তোমাকে 

নমস্কার নমস্কার; ভে অচিন্ধ্যশক্তিধারিন্ 

হবি। তোমাকে নমস্কার নমস্কার; হে 

নিখিল আশ্চর্যের আধার ! তোমাকে নম- 

স্কার নমস্কার ) হে মহাদেব শস্তেো ! তোমাকে 

নমব্ষার নমস্কার | ১৮। 

ইতি শ্রীতারাকুমারকবিরত্বক্কতং 

্ীমৃত্তিদর্শনম্। 



আমারি যে দৌষ !* 
(১) (৪) 

আমারি যে দৌষ__ভাল বেসেছি তাহায়! আমারি যে দৌষ-_ভাল বেসেছি তাহায় ! 

সে যে কুরুচির হাঁড়ি, মনে মনে ভাল বাঁসে, 

বাঙ্গালী কুলের নারী, লুকায়ে নিকট আসে, 

নিরালা একা ন! পেলে ফিরে নাহি চায়! | চুগে টুপে কাদে হাসে, পাছে শোনা যায় ! 

নয়নে নয়নে কথা, আদরে ধরিয়! গলা, 
বোঝেন! সে অশ্লীলতা, ূ থাক্ ছটো কথা বলা,_ 

বাঙ্গালীর বৌকা-বউ বোঝান কি যায়? | চ্ঘন সরি তার চু হযে যায়! 
আমারি যে দৌঁষ--ভাল বেসেছি তাহায়! বোঝেনা যে হতভাগী এত বড় দায় ! 

ৃ ৫ 

(২) ূ টিটাননকি ননিনজী 
আমারি যে দৌষ--ভাঁল বেসেছি তাহাঁয়! র দিনে নাহি দেখি ঘরে, 

সে যে পরে শাড়ী, ধৃতি, | রেতে আসে ছু'পহরে, 

ফুটয়া বেরোয় জ্যোতি, ৷ সে বেরুলে তাঁরি শোভা উষা পরে গায় ! 
এলো মেলো৷ চুল তার বাঁতাসে উড়ায় ! ৃ সে কালে বিদায় দিতে, 

পান খায়--রাঙ্গ। ঠোঁটে, : একটুকু বুকে নিতে 

মুখ ভঃরে রক্ত ওঠে, ৷ শীলতা পড়িয়া সেই চাপে মারা যায় ! 
ঘাঁড় ভেঙ্গে খায় ভয়ে সুকুচি পলায়! | বোঝেনা যে হতভাগী এত বড় দায়! 

আমারি যে দৌষ-_ভাঁল বেসেছি তাহায় ! (৬) 
(৩) ৷ আমারি যে দোষ__ভাল বেসেছি তাহীয় ! 

আমারি যে দোষ__ভাল বেসেছি তাহায় ! । ঘোমটা-_লঙ্জার লেগ, 

শোনে না অপরে যগা, | খু'লে সে না পরে কেপ্, 

কোঁণে-কাঁণে কয় কথা, ' ককণ আখিতে সে যে অরুণ তুলায় ! 

সে বোঝেনা অশ্লীলতা আছে ইসাবায়। কচি_খুকি--কাচা হেম, 
ঘোঁমটার তলে হাসি, | ₹কোচে রাখে সে প্রেম, 

চুরি কর! জোতনা রাশি 1 বডি-ভরা-ভীলবাসা লেডী সে না হায়! 
৷ আমারি যে দোষ__ভাল বেসেছি তাহায় ! অপবিত্র এর সম নাহি এ ধরাঁয় ! 

আমারি যে দোষ__ভাল বেসেছি তাহায়! | (৭) 
1... 07 আমারি যে দোষ তাল বেসেছি তাহা! 
ৎ 

| 

*'আমারি কি দোষ?” কবিত।টী পড়িয়া কেহ: সে নয়নে ফুলবাণ. 

. কেহ “আমারি যে দোর্ষ” বুঝিয়।ছেন, তাহাই এই | ফুলের ধন্থুকখাঁন, 

কবিতাঁটাতে লিখিত হইল । | ছি ছি.ছি | তারে কি আব চকথখ 'দথা যা ? 



আমারি যে দোষ-_ভাল বেসেছি তাহাঁয় ? 
জোরে সে জাশে না কথা, 

লাঁজে গলে ননী যথা, 

সার্ম্মন্ লেকচার দিতে পারে না সভায় ! 
সে জানে না সাম্যনীতি, 

প্রেমে ধন্ম্ে মাখ! গীতি, 

ধর্মে এক”- প্রথয়েতে “অনন্ত” যথায়,-- 
দীপ্ত যথা গ্যাসালোকে, 

পাপ অনুতাপ শোকে 

পবিত্র প্রণয়ী যথা শত চোখে চায়, 

গেল না সে হতভাগী “সমাজে” তথায়! 

সেত অতি দূরে__দূরে, 
স্বপনের মত খুরে, 

নিজের চরণ শবে চমকিয়া যাঁয়, 

অতি আন্তে-_চুপে চুপে, 

আসে যেন কোন রূপে 

চুরি করে শুধু সে যে চুমো খেতে চাঁয় ! 
বোঝেনা যে হতভাগী এন্ত বড় দায় । 

টে .. নব্যভারত। (উম ২, বষ্ঠ সংখ্যা । 
র সে পরেন। শন্ুম্ রোজ, 

১৩ ) 

রা / রি আমারি যে দৌষ---ভাঁল বেসেছি তাহায় ! 

টিসি সে করেনি বি এ পাশ্, 
সে করেনা কামজয়--দিখ্বিজয় হাঁয় ! চিরিক 

(৮) করেছে “ বাসর” বাস বিয়ে ফাঁসে হায় ! 

নে না ভাত ভা 
নর তি 5 

পর পুরুষের ছায়। দেখে ভয় পায় ! 
সে লেখে পি 

যায় না বাগান পার্টি, প্রাণময় প্রিয় স্বামি 1”-- 

ভেরি আগ্নি, ভেরি ডার্টি, নাহি ঝরে ডিপ ! 

ইয়ারের ডিয়ারের চীয়ারে ডরায় ! ই রঃ ষ্ঠ 

কোণে বসে ভালবাঁসে--শীলতা কোথায় ? বেছে ন ? 

ূ ফাঁটণ্ট যৌবন--ভর! জ্যাকেটে জামায় ! 

চি সে বলেন সাদা সিদে, 

মুখে লাজ পেটে ক্ষিদে, 

দুরে দূরে চুরি করে দেখিতে সে চায় ! 

আধারে জোনাকী কিবে, 

মনোহর জলে নিবে, 

কনকের কণ। যেন ক্ষণেকে হারায় ! 

বোঝেনা যে হতভাগী পাপ কত তায়! 

(১১9) 

আমারি যে দোষ--ভাঁলবেসেছি তাহায় ! 

কিনে দিমু উল স্থৃতা, 

না বুনিল মৌজা যুতা, 
যত করে ছল ছুতা কত কব তায়! 

না৷ পাইল পুরফ্ষার, 

না করিল থিয়েটার, 
না৷ গেল সে এক দিন মহিলা-মেলায় ! 

এত উন্নতির দিনে, 

নাহি দেখি তারে বিনে, 

ফিটেনে চড়িয়া যে ন। ইডেনে বেড়ায়! 
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সে আছে আঁধার কোণে, 

কারো কথা নাহি শোনে, 

ভয়ে মরে রবি শশী দেখে পাছে তায় ! 

কে জানে যে কত কুড়ি, 

সে করেছে চুমে। চুরি 
দিন নাই-রাত নাই--প্রদোষ-উষায় ! 

আমারে কুরুচি বেশি, 

তারি সনে মেশ। মেশি 

শুনিয়৷ স্বরুচিদের সুচি বিধে গাঁয় ! 

বোঝেন! যে হতভাগী এত বড় দাঁয়! 

€ ১২) 

আমারি যে দোষ--ভাঁল বেসেছি তাহাঁয় ! 

এবে সে. যে দেশে আছে, 
কয়ে দিব কার কাছে, 

থাকিলে “সমাজ, তথা সেথা যেন যাঁয় ! 

চাকুরি ১ ৩০ 

এম্ এ, বি এ, পাশ হবে, 

বিশেও আবিয়ে রবে, 

বেখুনে মিখুন-মেল৷--কোর্টসিপ্ তায় ! 
বর্গ মন্দাকিনী পাশে, 

চৌরঙ্গির শ্তাম ঘাসে 
আনন্দে নন্দনে যেন বেড়িয়া। বেড়ায় ! 

মেনকার নাচ ঘরে, 
থয়েটার যেন করে, 

যৌবন-জুবিলি দেয় দেবের সভায় ! 
আর যেন দেবপুরী, 
করে না সে চুমো চুবি, 

কুরুচি ভাঁসিয়৷ যেন আঁমে না পল্মায় 
যেন অশ্লীলতা দোঁষে, 

আর নিন্দা নাহি ঘোষে, 

ঠাকুরাণী ন। ঠেকায় ফিরে পুনরায়! 

কয়ে দিব দেবদেশে যদি কেহ যায়! 

শ্রীগোবিন্দ চক্র দস 

চাকুরি । 
প্রভূ ও ভৃত্য । 

আমাদের সেই নগর প্রাস্তস্থিত উদ্যাঁন-__ 
অস্তগামী হৃর্য্যের রাঙ্গা আভায় গাছের 
পাতা রাঙ্গা হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঁখী ক্ষুদ্র 

গাছে জমিয়া কলরব করিয়া পরম্পরকে 

সাঁদর সম্ভাষণ করিতেছে । একটা ক্ষুদ্র বালক 

কখন বা ফুল তুলিতে ছুলিনা ছুলিয়া দৌড়ি- 
তেছে, কখন বা পাখীর পিছনে ছুটিতেছে। 
বাগানী কাজ করিতেছে। সম্মুখে গৃহস্বাধী 
দণ্ডায়মান, সেই দেবমূর্তির কনক-কাস্তিতে 
উদ্যানের শোভা যেন আরও ফুটিয়াছে। 

রচিত, অথচ কেমন দৃঢ় গাস্ীষ্যব্যগক । 
চরিত্রের রাঁজশ্ী মুখে কেমন বিভাধিত। 

গৃহস্বামী মালীকে বলিলেন, “তোমার কাজ 
আজ ভাঁল হয় নাই, আমি তোঁমাঁর কাজে 
অন্য অসস্তষ্ট হইয়াছি।” মালী পরিণত 
ব্স্ক, নূতন এই বাগাঁনে লাগিয়াছে, অধিক 
কথা কহে না, নির্দিষ্ট কাঁজ করিয়া! চলিয়। 

যায়। মালী প্রশীস্তভাবে উত্তর করিল, 
“মহাশয় আমার ধর্মে যেরূপ বলে, সেইদ্ষপ 
আমি কাজ করিয়াছি, আপনি অসন্তষ্ট হই- 
যাছেন, আপনার যদি অগ্নুমতি ₹.. কলা 

সেই মহিমাময় দেহ যেন পবিত্র পুষ্পচম্ | হইতে আমি আর কাজ করিতে স্মাসিব 
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না” গৃহস্বামী একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলি- | তথাপি মানসনেত্রে সেই সুতোর প্রশাস্ত 
জেন "আঁচ্ছা”। মাঁলী সে দিন কাজ করিয়া | তেজস্থিতা, অনুকরণীয় মহত্ব, আমার হৃদয়ে 

সায়াহে বাঁটা যাইল। তাহার পর দিন আর | দীপ্তি পাইতেছে। তবে কে বলে, চীকুরিতে 
আসিল ন1। গৃহস্বামী নিজে স্বাধীনচেতা ও | নীচতা, অনতিক্রমণীয় ভাবে সংলগ্ন আছে? 

তেজস্বী, নিজে বহু সন্মান ও প্রতৃত্বের পদ | চাকুরিতে নীচতা নাই। নীচতা লোভে, 
প্রভুর ঈষৎ অসন্তোষ বাক্যে ত্যাগ করিয়া | নীচতা ভয়ে। নীচতা, প্রভুর কাছে মান 
ছিলেন। তেজস্বী বাক্তি, তেজস্বিতার আদর | বেচিয়া টাক! উপার্জন করা। নীচতাঁ, পাছে 
করেন। গৃহস্বামী জানিতেন, মালী অতিশয় | চাকুরী যাঁয়, এই ভয়ে ;-_মনুষ্য মাত্রই যে 
দরিদ্র, তাহার স্ত্রী আছে, সে রোজকার না | সম্মানের অধিকারী, তাহা ত্যাগ করা। 

করিলে তাহার সংসার চলে না। তথাপি | নীচতা, দেহের বিকাশের জন্য মনকে সম্ধু- 

সে কাজে আর আসিল না। অন্ত কোন ; চিত করিয়া টাকা রোজগার করাঁ। নতুব। 

স্থানে কাজেও লাগে নাই। নিজের কুটারে চাকুরিতে কিছুমাত্র নীচতা নাই। ভাল 

বসিয়া আছে। গৃহস্বামী তাহাকে ডাকাইয়া ; করিয়া বুঝিয়! দেখিলে, প্রভু, ভৃত্য অপেক্ষা 

পাঠাইলেন। সে আসিল। গৃহস্বামী বলিলেন, | অধিক মাননীয় নহে। প্রভু টাকা দেন, ভৃত্য 
"ভুমি আমার কাছে থাকিবে ন! কি?” মালী; ৷ তাহার বিনিময়ে কাঁজ দেন। প্রভূ হয়ত 
প্রশান্তভাবে বলিল, “আপনি . দয়া করিয়া ; গওমূর্খ_পিতার সঞ্চিত টাঁক। চাঁকরকে 
রাখিলেই থাকি” “ই! তুমি থাক। আমি ; দিতেছেন, ভৃত্য নিজের বুদ্ধি বিদ্যা বল 
বুঝিয়াছি, তুমি খাটী লৌক।” তাহার পর | দ্রিতেছেন। প্রভুর টাকা অপেক্ষা ত্ৃত্যের 
সেই মাঁলী যত দিন জীবিত ছিল, তত দিন | কার্যের কম মূল্য, কে বলিল? প্রভুও দান 

সেই মুনিবের নিকটই সম্মান ও আদরের । করিতেছেন না, ভূত্যও দান করিতেছেন 

সহিত চাকুরি করিরাছিল। নাঁকেবল বিনিময় মাত্র । এক জন একটা 

সে জাতিতে চণ্ডাল, বড়ই দরিদ্র, তখন | দোকান করিল, দোকান চালাইবার জন্য 

বয়স হইয়াছিল, যৌবনের সাম্য তখন ছিল এক জন চাকর রাখিল। তাহাতেই কি 

না। তথাপি মনের তেজ যাইবার নহে। যৌল দোকানী তাহার চাঁকরের অপেক্ষা বড়লোক 

আনা থাটিত, বৃথ। বাক্য ব্যয় করিত না, | হইল? ধর, দোকানী মাসিক বেতন না৷ 

কিন্ত কাহারও, মুনিবেরও চড়া কথা সহ | দিয়! চাকরকে বলিল, “দেখ, তুমি লাভের 

করে নাই। কেহ কথন তাহাকে চড়া কথা ; অর্ধেক পাইবে। আমার মূলধন, তজ্জন্য 

বলিলে, তাহার প্রশান্ত, দৃঢ়, অথচ শিষ্ট ; আমি লাভের অর্ধেক পাইব, তোমার পরি- 

উত্তরে তখনি বুঝিতে পারিত যে, মূর্ধ “ছোট: শ্রম, তুমি তজ্জন্য লাভের অর্দেক পাইবে ।” 

লোক” হইয়াও সে ভদ্র লোক, দরিদ্র হুই- ; চাকর এখন অত্শীদার। বুঝিয়া। দেখিলে, 

রাও তেজস্বী, চণ্ডাল হইয়াও ব্রাহ্মণ, ভৃত্য | চাকর সকল সময়ই প্রভুর অংশীদার-_প্রভুর 

হইয়াও প্রভূ । অনেক দিন হইল সেই মালী | সাহাধ্যকারী মাত্র। ধর, আমি ধনী জমী- 

মরিয়। গিয়াছে। যেবৃক্ষগুলি সে রোপণ | দার, তুমি আমার শিক্ষিত কর্মচারী--এখানে 
করিয়াছিল, তাহার চিষ্কও এখন নাঁই। | আমি নিজে একক যদি সমুদয় বর্ম করিতে 
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প্রয়োজন ছিল না, রাখিতাঁমও না। অন্ঠের 

সাহায্যের প্রয়োজন, তাই তোমাকে চাহি। 
আমার স্থবিধার জন্য তোমার বিদ্যা বুদ্ধি 

চাহি, তুমি তোমার নিজের স্থবিধার জন্ 
বিদ্যা বুদ্ধির বিনিময়ে আমার টাকা চাঁও। 
সুতরাং অর্থও বিদ্যার বিনিময় মাত্র । 

শিক্ষিত কর্মচারী সম্বন্ধে যে যুক্তি, অশিক্ষিত 

খানসামা! ইত্যাদি সম্বন্ধেও সেই যুক্তি খাটে 
এবং সেখানেও চাঁকুরী বিনিময় মাত্র, সাহায্য 
প্রাপ্তির পরিবর্তে সাহায্য দান মাত্র । যখন 

চাকরের সংখা! অধিক, মুনিবের সংখ্যা 

কম, তখন মুনিবের গৌরব অধিক। যখন 
চাকরের সংখ্য। কম, মুনিবের সংখ্যা অধিক, 

তখন চাঁকরের গৌরব অধিক। এখন, 
বিশেষতঃ মফঃস্বলে, দিন দিন চাকর চাঁক- 

রাণী ছুর্ভ হইয়া উঠিতেছে, তাই চাকর 
চাঁকরাণীর গৌরব দিন দ্রিন অধিক হই- 
তেছে। এমন কি, অনেক স্থানে মুনিব তাহা- 

দের অপমান কর দূরে থাকুক, তাহার 

মুনিবকে অপমান করিয়া তাহার পর দিন 
আর কাজে আসে না। আমার পরিচিত 

একটী রায় বাহাছর বলিয়াছিলেন যে, তাহার 

বাটার এক জন দাসী তাহার স্ত্রীর সছিত 
অতি মন্দ ব্যবহার করিয়া কলহ করে, 

এবং তাহার পর দিন আসে নাই। তাহার 

মত কার্্যে সুপটু অন্ত একটা দাঁসী দুশ্রাপ্য 

হওয়ায়, তাহাকে তিনি তাহার স্ত্রীর ইচ্ছান্ু- 

সারে পর দিন ডাকাইয়া বলিলেন, “তুমি 
কাজ কর। (হাসিতে হাসিতে) তুমি 

আবার আমার স্ত্রীর উপর অত্যাচার 

করিও ।” তুমি হয়ত বলিবে, “সামান্ত একটা 
চাকরাণীর আম্পর্ধী কত দেখ।” চাকরাণীর 

, আম্পদ্ধী নহে, 19 ০৫ 39001) ৪0০; 

৩৯ 

কম। প্রয়োজন মত দাসী পাওয়া কঠিম, 
তাই দাসীর এখন এত আদর । 

বুঝিয়া দেখিলে সংসারে কেহ কাহারও 

প্রভূ নহে, কেহ কাহাও ভৃত্য নহে। এক 

মাত্র প্রভু ভগবান, কেবল তাঁহারই ভৃত্য 
আমরা সকলে । মানুষ মোহে যখন অন্ধ হয়, 

তখনই সে আপনাকে কাহারও প্রভু মন্দ 
করে। তথাপি কোনও মানুষকে যদি প্রভূ 
বলিতে চাহ, তবে তাহাকে প্রভূ বলিও, 

যিনি আপনার রিপুগণকে সম্পূর্ণরূপে দমন 

করিয়ছেন--যিনি লোভে ভয়ে মোহে 

কখন অভিভূত হন না_যিনি আত্মাকে 
হৃদয়ের সাআীজো অভিষিক্ত করিয়! ইন্দিয়- 
গণের আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়াছেন, 
_যিনি মনুষ্য মারতেই নারারণের অংশ 
দেখিয়া! ভৃত্যকেও সম্মান ও ভক্তি কবেন। 
তিনিই প্রভু,ধাহার হদয়স্বরূপ জগন্নাথের 
শ্রীক্ষেত্রে, ভালবাসার মহোৎসবে, প্রভূ ও 

ভৃত্যের, ব্রাঙ্গণ ও চগ্ডালের, মিত্র ও শক্রর 

মধ্যে ভেদ নাই, সকলই একাকার, প্রেমের 

গ্লাবনে সকলই একাকার, সকলই প্রাণের 
ভাই। তাই চৈতন্যদেব, প্রভু । 

আমি চাকুরিকে বিনিময় বলিয়াছি। 

টাকার ও শ্রমের বিনিময়-_অথবা! ভূৃত- 

কালের শ্রমের (অর্থাৎ ভূতকালের শ্রমে 
অর্জিত টাকার ) এবং বর্তমান কালের 

শ্রমের বিনিময় । আমার অর্থ এমন নহে, 

চাকুরিতে কেবল অর্থ ও শ্রমের বিনিময় 

মাত্র থাকা উচিত। না, ইহার সহিত 
হৃদয়ের বিনিময় থাঁকা উচিত। প্রভু ও 

ভূত্যের ভিতর এদেশে পুর্বে থে একটা 
পারিবারিক ভাব ছিল, একটা ঘনিষ্ট 

আত্মীয়তা ছিল, তাহা বিলাতী সত্যতার 



৩০৬ 

হেয় অনুকরণে নষ্ট হইয়াছে। পূর্ত ধোপ' 

নাপিত ভাপ্তারী প্রভৃতি যেন পরিবারের 
মধ্যে গণ্য হইত। তাহাদের নাম ধরিয়া 
ডাঁকা হইত না । মামা, দাদা, খুড়া প্রভৃতি 
গম্পর্ক পাতান হইত এবং তাহা বলিয়া 
ভাকা হইত। আমি এবং আমার সহোদর- 

গণ বালাকালে বাটার গোয়াল ভাগারিকে 

“গিরীশদাদা” বলিয়। ডাকিতীম, মনে আছে। 

গিরীশদাদাকে আমরা খুব তয় করিতাম, 
ও সম্মানও করিতাঁম! তাহার শাসনে 

আমাদের বাল্যলীলার ধ্বংসপ্রিয়তা অনে- 

কট। দমিত হইত । সে আমাদের কত ভাল 

বাসিত। আমাদের পরিবারের বিপদ ও 

অনিষ্ট:নিজের বিপদ ও অনিষ্ট মনে করিত। 

এ বিষয় আমার ন্ব্গীয় পিতৃদেবের পুস্তকে 

পড়িয়াছি যে, বর্তারা চাকরদিগকে বন্ধুর 

্যাঁয় ব্যবহার করিতেন । তাহাদের সস্তান- 
গণকে কোলে লইতেন। তিনি আক্ষেপ 
করিয়া লিখিয়াছেন, নব্য বাবুরা কুকুর 

কোলে করিতে পারেন, কিন্তু চাঁকরের 

পুত্র কখন কোলে করিতে পারেন না, 
যেন কোলে করিলে দেহ অশুচি হয়। 

প্রভু ও ভৃত্যে আজি কালি হৃদয়ের বিনি- 
অয় নাই । বড় ছুঃখের বিষয়। আজ কাল 

--কাজ করিলে টাক! দিলাম চুকিয়া যাঁইল, 
--ভাব এই ব্কম। এটা একট সামাজিক 

বিকার। টাঁকাতে খণ শোধ হয় না । টাকার 

সম্বন্ধে ছাড়া আরও সম্বন্ধ আছে, তাহ! 

উচ্চতর পবিত্র সম্বন্ধ ।-_ড79 1799 [:০- 
10870010 10720966618 ০৮০] 1)99 (178৮ 
02524207761 1৪ 00৮ 79 ৪01০ 19187 
০০. ০01 1)011)91) 1961005 ; ৮9 61070] 
7১০1)106 009196072, 65552 8801%98 
8700 110010%698 91] 920£2297097168 ০% 
1২9,” প্রভূ ও ভৃত্য উভয়ে সখা--উভয় 

* শব্যভারত । : (অষ্টম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্য] । 

উভয়ের মঙ্গলের জন্য দায়ী। প্রত্যেক প্রভৃর 

জানা উচিত, ধনে ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা, 

ভক্তি ক্রয় করা যায় না, ধনে শ্রম ক্রয় 

করা যায় মাত্র। এমন কি, ধন বিতরণ 

করিলেও ভালবাসা পাঁওয়! যায় না। 

তালবাসা, ভক্তি, হাদয়ের ধন। হৃদয় ন 

দিয়া কেমন করিয়া তাহ৷ পাইবে ? 
“স্বর্গের জ্যোতি যাহ 

মৃত্তিকায় কেমনে রচিবে তাহা 1৮ 

“ন প্রভা তরলং জ্যোতিরুদেতি বন্গুধাতলাৎ* 

একটা গল্প আছে, মিলিসে নামক একজন 

ধনী ব্যক্তি খুব দান খয়রাৎ করিত, লোক 

জনকে খুব খাওয়াইত। গৃহে নিত্য ভোজ 

দিত। তথাপি সে দেখিল, কেহ তাহাকে 

প্রকৃতপক্ষে ভালবাসিত না । সে বিষ হইয়া 
জেরুজিলামে জ্ঞানী সালিমান সম্রাটের 

নিকট গিয়া এই কথা নিবেদন করিয়] 
কাভার উপদেশ চাহিল। প্রবুদ্ধ সাঁলিমান 

কেবল মাত্র বলিলেন, “যাঁও, ভালবাসিও ।৮ 

যার হৃদয়ে ভালবাসা নাই, সে প্রভু হউক, 
ভৃত্য হউক, সে একটা পণ্ড বিশেষ । এমন 

ভীষণ নরহত্যা নাই যে সে তাহা করিতে 

পারে না। আর যাহার হৃদয় ভালবাসার 

বীণার ধ্বনিতে নিত্য সঙ্গীতময়, ভৃত্য 
হইলেও সে বৈকুঠঠধামে মহাপ্রভুর প্রসাদে 
নিত্য নিত্য নূতন প্রতূত্ব লাভ করিতেছে 
জগতে যিনি হৃদয়ের সহিত বহু লোকের 

সেবা করিতে পারেন, তিনিই প্রক্কত প্রভু, 
_-যিনি লক্ষ জনের পদরেণু প্রেমে ভক্তিভরে 

গ্রণতশিরে বহন করেন; তিনি যথার্থই 
লক্ষপতি,_ যিনি মহাঁসেবক, তিনিই মহা- 

প্রভূ। 

গরিব ব্রাঙ্মণ। 

০, এ মী ০০ 



তত্বকথা। 
(পূর্ব প্রকাশিতের পর্ন 1) 

১০১। তুমি শ্বধ্য মদে মত্ত হইয়া 

যাহাঁদিগকে তৃণতুল্য গণনা! করিতেছ, 

সর্বদা যাহাদের প্রতি কতই নাঁ অত্যাচার 

উৎপীড়ন করিতেছ, মৃত্যু হইলে তাহাদের 
দেহও মাঁটাই হইবে, তোমার দেহও মাই 

হইবে। তুমি স্বর্ণ সিংহাসনে বসিয়া রাজত্বই 
কর, আর অন্ঠে উদরান্ের জন্য দ্বারে দারে 

ভিক্ষাই করুক, কিন্ত মৃত্যুর পর তোমারও 

যে দশা, অন্তেরও তাহাই । সেই বিচারকের 

নিকট গেলে সকলকেই সমভূমিতে আসিতে 

হইবে। ধনী বলিয়া তুমি কিছু দরিদ্র হইতে 
অধিক সম্মান পাইবে না। এখন তুমি যে 

সমস্ত বিলাস দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া ভোগ 
স্থথে মত্ত আছ, সে সমস্তই তোমার পড়িয়! 

থাঁকিবে। দাস দাপী, পুত্র কন্তা, কেহই 

তোমার সঙ্গী হইবে না। তুমি যেমন উলঙ্গ 
অবস্থায় একাকী পৃথিবীতে আপিয়াছ) 
বিদায়ের সময়েও তেমনি উলঙ্গ শরীরে 

একাকীই তোমাকে যাইতে হইবে। বিদ্যা, 

বুদ্ধি, বল, বিক্রম, এশ্বর্ধা, ক্ষমতা প্রন্তৃতি 

যাহারা এক্ষণে তোমার বক্ষ স্কীত করিয়াছে, 

যাহারা এতদিন তোমাকে অহঙ্কারের স্কন্ধে 

চড়াইয়! উচ্চে উঠাইয়াছে, দেখিবে, তাহারাই 
একত্র হইয়া শেষে তোমাকে নাকে দড়ি 

দিয়া নরকের পথে টানিবে। এখন তুমি 
বিবিধ উপাদেয় দ্রব্যে যে রসনার তৃপ্তি সাধন 
করিতেছ, সেই রসনা দ্বারাই অতি কর্কশ ও 

কঠোর বাঁক্যে অপরকে মর্দদ পীড়া দিতেছ। 

সেই রসনা তোমার কীটের আহার্য্য হইবে । 

এই বেলা রসনায় ঈশ্বরের গুণান্বাদ গাঁন 
কত্রিয়া তাহার সার্থকত সম্পাদন কর। যে 
চক্ষুর ক্রোধ-রঞ্জিত রক্তাক্ত দৃষ্টিতে অপরকে 
ভম্মীতৃত প্রায় করিয়াছ, যাহা কুচিন্তার 
সাহায্যে কুদৃশ্ঠ ব্যতীত দেখে নাই, তাহা! 
পিপীলিকার উদবস্থ হইবে। এমর থাকিতে 
সেই চক্ষুকে ভক্তি রসার্ঘ ভাবে ঈশ্বরের 
সৃকশৌল পূর্ণ স্থষ্টি দর্শন করিতে শিক্ষ। 
দেও। যেকর্ণ মিথ্যা স্বতিবাদ শুনিতে 
সন্তষ্ট ও সত্য কথা শুনিতে রুষ্ট হইয়াছে, 
তাহাকে ঈশ্বর-প্রেমের কীর্তন শুনিতে 
নিয়োজিত কর। যে নাসিকায় বিবিধ 

সৌগন্ধ পুর্ণ বিলাস দ্রব্যের আত্্াণ লইয়াছে, 
তাহার প্রতি নিশ্বাসের সহিত ঈশ্বরের নাম 
হৃদয়স্থ কর। যে ত্বকে, হুপ্ধফেণনিভ সুকো- 
মল শব্যা ও কোমলাঙ্ী সুন্দরী কামিনীর 

স্পর্শ স্থখ লাভে নিয়োজিত ছিল, তাহাকে 
কঙ্করমুক্ত মৃত্তিকা শরনে অত্যন্ত কর। 

হস্তকে ছুঃখীর ছুঃখ মোচনে মুক্ত করিয়া 

দেও। পদকে পাদুকাহীন করিয়৷ ঈশ্বরের 
নাম বিস্তার করিতে ভ্রমণে নিবুক্ত কর। 

তোমার সকল ইন্দ্রিয় তাহারই' কার্ষ্যে খা- 
টিতে শিক্ষা করুক। 

মোস্ নবীতে উক্ত আছে-- 
১০২। তুমি কারুণের ন্তাখ ্বর্যশীলী 

ও আলেক্জাগ্ডারের স্কায় প্রবল পরাক্রান্ত 

দিগ্ বিজয়ী ভূপতি হইলেও তোমাক গোরে 

যাইতে হইবে । আলেক্জাগডার শিপ্ধ বাহু 
বলে পৃথিবীব বহুতর জনপদ করতগ্ ক- 



ছিলেন--“আমার মৃত্যু হইলে যখন তোমরা 
কাফন শৈবাচ্ছাদিত বস্ত্) পরাইয়! গোরের 
সমীপে লইয়া যাইবে, তখন আমার হস্ত 
কাফনের বাহিরে রাখিবে । কেন না, তা- 

হাতে লোকে জানিতে পারিবে যে, সম্রাট 

লোভ পরবশ হইয়! দূর্বল রাজগ'ণের রাজ্য 

(অষ্টম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা। 

লোভে ধরণী রক্ত-শ্রোতে প্লাবিত হুইয়াছে? 
তুমি অগণিত নর-শৌণিতে শ্নান করিয়া দিগ্ 

বিজয়ী রাজার মাথাধ় গিয়া বসিয়াছ। এখন 
সাত সমুদ্র পারে গিয়া ষাহাঁর মস্তকের 

শোভা সম্পাদনে নিযুক্ত আছ, তাহারই 
বা এ গৌরব কয় দিনের জন্য? তুমিই 
তাহার সাক্ষী !! তুমিই তাহার সাক্ষী !! 

তুমি ইতিহাস, তুমি শিক্ষক! তোমাকে 
অধ্যয়ন করিলে অনেক গব্বিত রাজার পরি- 

সকল তাহাদিগের হস্ত হইতে অচ্ছিন্ন করিয়1 ; ণাম ম্মরণ হয় । পৃথিবীর ক্ষমতা দস্ত প্রভৃতির 

স্বকীয় রাজ্যে সংযোজিত করিয়াছিলেন, | অসারত্ব প্রতীয়মান হয়। 

অপরিসীম ধন"রাঁশি লুণ্ঠন করিয়া রাজকোষ | শিক্ষাপ্তরু। 
তুমি সকলের 

যে সাহাজান বাদসাহ মযুর 

পূর্ণ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত কোথা রহিল? ; সিংহাসনে বসিয়া তোমাকে মন্তকে ধারণ 

মাতৃগর্ভ হইতে যেমন খাঁলি হাতে পৃথিবীতে ; করত পৃথিবীতে আপনাকে সর্বাপেক্ষা 
আসিয়াছিলেন, সেই রূপ খালি হাতেই ; অধিকতর গৌরবান্বিত মনে করিতেন, 

ষাইতে হইল? 
এ সংসারে ধন, বিক্রম, ক্ষমতা, এীশ্বষ্য 

মান, অভিমান, গর্ব কয়দিনের জন্য? 

সকলেরই পরিণতি আছে। সকলেরই 

1বকাশ ক্ষণকালের জন্য । তবে কেন লোকে 

অসার গর্বোন্মত্ত হইয়! এত আম্পদ্ধা প্রকাশ 

করে। মহম্মদ গজনবী ফ্কেলতান মাসুদ) 
দেশ লু্নকরিয়! রাশিকৃত অর্থ সঞ্চয় করিয়া- 
ছিলেন । চরম সময়ে তাহার অমাঁত্যবর্গকে 

সেই পর্বত প্রমাণ ধন রাশী তাঁহার সম্মুখে 
উপস্থিত করিতে বলেন। মামুদ তত্তাবৎ 
অবলোকন করিরা অন্থতাপে অশ্রু বিসর্জন | 

করিলেন । 

কোহিনূর, তুমি কত অতীত ঘটনার 

সাক্ষী! যখন যাহার প্রবল প্রতাপ, তুমি 
তখনই তাহার শীর্ষ দেশের শোভ। সম্পাদন 
করিয়াছ। আবার তাহাঁকে ভিখারী সাজা- 
ইয়া তুমি আর একদগৌরব-বাঞ্চিত ধন-গর্বিত 

ব্যক্তির চুড়ায় আরোহণ করিয়া । তোমার 

ধাহার নিম্মিত তাজমহল এখনও পৃথিবীর 

সপ্ত আশ্চর্য দ্রব্যের একটা, সেই জাীকজমক- 

শালী সম্রাটের শোকহ্ুচক স্মরণ চিহ্ন ব্যতীত 

আর কি আছে? কোহিনূর, তুমি গম্ভীর 

স্বরে পৃথিবীকে শিক্ষা দিতেছ, সকলই ক্ষণ- 

ভঙ্গুর! সকলই ক্ষণভঙ্কুর !! সকলই ক্ষণ- 
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১০৩। তুমি রশ্বর্য্যশীলীর ছূর্গতি বুঝিতে 

পারিলে আর কাহারও পশ্বর্য্য দেখিয়' 

ছুঃখিত হইও না। অভাবকে অভাব বোধ 

করিও না। সাংসারিক অভাবের মোচন 

হয় না। 

ভূমি যে ধনে বঞ্চিত, অভাব-সাগরে 

ডুবিরা সেই রত্বের উদ্ধার কর। আত্মার 

অভাব পুর্ণ হইলে পাথিব কোন অভাব 
থাকে না। তখন লোগ্র কাঞ্চন, বিষ্ঠাচন্দন, 

সদন্ন কদন্ন সমান হয়। সকল আশ! আকি- 

ধন মিটিয়া যায়। এক মাত্র ভগবানই 
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তামার অন্তরে আনন্দময়রূপে দেদীপ্যমান | বাঁসিলে, তাহাতে একাস্ত নির্ভর করিলে, 
হইয়! সর্বত্র শাস্তি সংস্থাপন করিবেন । 

হাফেজ বলিয়াছেন--. 

১০৪। এক দিন পাছুকা না থাকায় 

ছুঃখিতাস্তকরণে বেড়াইতে বেড়াইতে কোন 

পাস্থ নিবাসে উপস্থিত হইয়া দেখি, এক 

ব্যক্তির পা-ই নাই, তখন আমার মনের ক্ষোভ 
দূরীকৃত হইল। সেই ব্যক্তির গলিত চরণ 
আমার জ্ঞান নেত্রের বিকাশ করিয়া! দিল। 
তখন আমি ভক্তি গদ্গদ কঠে বলিলাম, হে 
ঈশ্বর, তোমার দয়ায় হাফেজের কোনই 
অভাব নাই । যাঁহাঁকে অভাব মনে করিরা । 

হাফেজ ছুঃখিত হইতেছিল, তোমার রাজ্যে ূ 
শত সহম্্ লোকে তদপেক্ষা শত সহস্র গুণ 

অভাব ভোগ করিতেছে । হাঁফেজ; তুমি 
ধন্য ! তুমি জন্ম মাত্র জননীর সথুকোমল 

স্তন পান করিতে পাইয়াছ; পৃথিবীর জল, 
বাু, তাপ, শৈত্য, ফল শ্ত সকলে তোমার 

জীবন রক্ষার জন্য দাঁসের ন্যায় সেব। করি- 
যাছে। তুমি আজি পর্যন্ত সম্পূর্ণ শরীরে 
পরম পিতার সম্পূর্ণ দীন গ্রহণ করিতে সমর্থ 

আছ, তোমার তুল্য ভাগ্যবান কে? হে 

মহিমাসাগর ভগবন্! তোমার মহিমা বুঝা 

কাহার সাধ্য । 

১০৫। এত্রাহিমকে নমরুদের অগ্নি 

মধ্য হইতে, যৌসেফকে কেনাণের অন্ধকৃপ 
হইতে, ইউনস্কে মৎস্তের উদর গহ্বর হইতে, 
আয়ুবের গলিত শরীরকে তাহার মস্তিষ্ক স্থিত 

কীটের দংশন হইতে, মুষাঁকে নীলনদ হইতে 
যিনি উদ্ধার করিলেন, যিনি প্রহ্লাদকে 
হস্তিপদতল, অগ্রিকুণ্ড এবং পর্বত-শৃঙ্গ 

হইতে নিক্ষেপের সময়ে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া 
রক্ষা করিলেন, সেই অনস্ত শক্তিময় দয়ার 
সাগর পরমেশ্বরকে প্রাণের পহিত ভালা- 

পৃথিবীর সমস্ত বিপদরাশি একত্র হইয়াও 

তাহার কিছুই করিতে পারে না। ভক্তবৎসল 
হরিভক্তের কাতর আন্বানে কর্ণ না দিয়া 
থাকিতে পারেন না । ভক্তের যান, ভক্তের 

আবদার রক্ষা না করিয়া থাকিতে পারেন 

না, ভগবান ভক্তের অনুগত, যে তাহাকে 
ভক্তি করিয়! ভাকে, তাহাঁকেই তিনি দর্শন 

দেন। তাঁহার নিকটে জাতির বিচার নাই, 

ধনী দরিদ্রের প্রভেদ নাই, সকলেই তাঁহার 

স্নেহের সন্তান । তাহার অভয় হস্ত সকলেরই 
মস্তকের উপর প্রসারিত আছে। তাহার 

অবাধ্য পাঁপী সন্তানও অন্ৃতপ্ত হইয়া তী- 
হাঁকে ডাঁকিলে তাহার রুপা লাভ করিয়া 

পাঁপভার হইতে উন্মুক্ত হয়। তিনিই দক্থ্য 
রস্াকরের উদ্ধারকর্তী । তিনিই প'পী জগাই 

মাধাইয়ের মুক্তিদ।তা। 

পরম গুরু প্রেরিত মহম্মদ 

তাহার আত্মাকে ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া 
ছিলেন, তাই ত্াহাঁর শিষ্যবর্গকে মুসলমান 
অর্থাৎ ভক্ত উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন । 

মুসলমান শবের প্রকৃত অর্থ, যে ঈশ্বরে আত্ম 

সমর্পণ করে । মুসলমান মাত্রেরই কর্তব্য, 

যাহাতে নামের গৌরব নষ্ট না হয়, তগ্প্রতি 

দৃষ্টি রাখেন । 
মুসলমান শব্দের অন্য অর্থ, প্রেমপূর্ণ 

সম্পূর্ণ বিশ্বাসী । তিনি নিজে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী 

ছিলেন বলিয়াই বিবেকবাণীতে কোরাণ 

পরিপূর্ণ। তিনি অতি নির্চর ছিলেন, কিন্ত 
ভগবানের অনন্ত কৃপায়, জ্ঞানের মহিমা, 

পরম পণ্ডিতের স্যাঁয় মহামূল্য উ”দদশ সমন্ত 

প্রদান করিয়া ভগবৎ কপার মাহীক্সা বিস্তার 

করিয়াছেন। মহম্মদ তাহার প্রচীরিত সত্য 

ধর্ম চারি শীখাক্ বিভক্ত করেন। সািয়ত, 

১০১। 
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তরিকত, হকিকত এবং মারফত | জরিয়ত 

অর্থ, সাধারণ মুসলমানী সমাজ । তরিকত 

(সত্যপথাবলম্বনে অলৌকিকতা৷ প্রকাশ) 
হকিকত ( তত্বজ্ঞান ), মারকত (দর্শন )। 

১৩৭ মুসলমান ধর্মের পাচটী সোপান ;-- 

১1 কল্মা। মহম্মদকে সত্য ধর্ম প্রচারক 

বলিয়া এবং ঈশ্বরকে অদ্বিতীয় বলিয়া! বিশ্বীস 
করা । 

২। নামাজ। দিব। রাজে পান্বার 

প্রেমপূর্ণ স্বরে তাহার উপাসন। কর! । 

৩। রোজা । বৎসরে এক মাস সমস্ত 

দিন উপবাস থাকিয়া ভগবানের উপাসনা 
ও উৎসব কর! । 

৪। জাঁকাত। অর্জিত সম্পত্তিতে 

অংশ দান করা এবং দীন ছুঃঘীদিগের প্রতি 

দয় করা4 

৫ | হজ্জ। জীবনের মধ্যে অস্ততঃ এক 

বার মক্কায় মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া আরকত 

পর্বতের শিখরে নবলক্ষ লোকের সহিত 
যোগ দিয়া উপাসনা! করা । 

এতত্িম্ন আরও কতকগুলি উপদেশ 
আছে, তাহ! মুসলমান মাত্রেরই বিশ্বাস কর! 

কর্তব্য । 

সত্যধন্্ন প্রচ্রকদিগের বিবেক-বাণীতে 

বিশ্বাস এবং আদম হইতে মহম্মদ পর্য্যস্ত 
ধর্শ প্রচারকদিগের প্রতি শ্রদ্ধা করা কর্তব্য । 

এই পৃথিবী, এক কালে বিলয় হইবে । পৃথি- 

বীতে মন্দ করিলে পরকালে মন্দ এবং ভাল 

কার্ধ্য করিলে ভাল ফল ভোগ করিতে হয়। 

আত্মা নিত্য, ইহা অনস্তকাল আছে এবং 

অনস্তকাঁল থাকিবে । 

১০৮। আজ যাহাকে শিশু দেখিতেছি, 
যে অর্থ-মুকুলিত-দশন বিকাশ করিয়া মধু- 

ময় হাসিতে জনক জননীর প্রাণে অমৃতধারা 

(অষ্টম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা । 

জনক জননীর প্রাণে স্ধার উৎস উঠিতেছে, 

সেই শিশু দেখিতে দেখিতেই শৈশব 
সীমা উত্তীর্ণ হইয়া কৈশোরে পদার্পণ করিল। 

এখন সে হাস্য নাই, সে প্রাণম্পর্শা কথ! 
নাই, এখন বালক বিদ্যা শিক্ষায় নিপুণ। 

এখন তাহার মনে চিত্ত! প্রবেশ করিয়াছে। 

দেখিতে দেখিতে সে কৈশোরও চলিয়। 

গেল। সে শিশু আজ যুবা। আজ তাহার 

মনে কত ভাবনা, চিস্তা,কে তাহার অস্ত 

করে? সংসার স্থখের অনস্ত বাসনা তাহাকে 

নিরন্তর উৎসাহিত করিতেছে । কখনও 
হতাশার কালিমা তাহার উৎসাহোৎফুল্প বদন 

মেঘাঁবৃত চন্দ্রমার সভায় মলিন করিতেছে। 

কখনও স্ত্রী পুজ্রের সম্মিলনে আনন্দ-সাগরে 

ভাসিতেছে। পরক্ষণেই অন্ন চিন্তা, পুজের 
গীড়ার চিন্তায় মুসুরি দাহনে বিদগ্ধ হইতেছে । 

কাল যে পিতা মাতা সতত মুখ চুম্বন 
করিয়াছেন, ধাহাদের কৃপায় একটুও ভাঁ- 

বিতে হয় নাই, আজ তাহারা বৃদ্ধ হইয়া 
যুবা পুত্রের চিন্তা বৃদ্ধি করিতেছেন । যুব! 
আজ চিন্তা-বিষে জর্জরিত, খাঁটিতে খাটিতে 

অবসন্ন । কপালে চিন্তার রেখ! পড়িল। 

অলক্ষিত ভাবে এক দুই করিয়া কেশগুলি 
শাদা হইয়া! উঠিল। দস্তগুলিও বিদায় গ্রহণ 

আরম্ত করিল। চঙ্ষুর দৃষ্টি কমিয়া আসিল। 
চর্ম লোলিত হইল। আজ সেই কনর্প- 

নিন্দিত সুন্দর পুরুষ কুৎসিতের একশেষ। 
বলবীর্ষ্য, সাহস, অধ্যবসায়, উচ্চাঁভিলাষ, 
সকলই হত। বৃদ্ধ ক্রমে সম্পূর্ণ পরবশ হই- 
পলাছেন। এখন কবে পৃথিবী হইতে বিদায় 
হইবেন, সেই শেষ দিন গণন। করিতেছেন। 

এখন বৃদ্ধ যৌবনের পাঁপরাশি ম্ররণ করিয়। 
অশ্রু বিসর্জন করেন। পরকাল ভাবিয়! 



আশ্িন, ১২৯৭।) ৩১১ 

লালসায় কত কি করিয়াছেন। এখন সেই 
সকল মনে হইয়া অন্তরে বৃশ্চিক দংশনের 

জালা প্রদান করে। পুর্বে অগ্নান বদনে 

পাপ কার্ধ্য করিয়াছেন, এখন পাপের ভীষণ 

মুর্তি দেখিয়। সর্বদা ভয়ত্র্স্ত চিত্তে পুত্রকে 
উপদেশ দেন। দেখিতে দেখিতে সে জরা- 

জীর্ণ শরীয় থানিও বিলয় হইল। আত্মীয় 
স্বগণবর্গ একবার কীদিয়া বিশ্বত হইলেন । 
পৃথিবীতে কালকার সেই শিশুর অস্তিত্ব 
আর নাই। তাহা কালের অন্ত উদর- 
কন্দরে মিশিয়! গিয়াছে। 

একটা প্রস্ক,টিত গোলাপ পুষ্প কিয়ৎ 
কাল হাতে করিয়া রাখ। তোমার চক্ষের 

উপর দেখিতে দেখিতে তাহার স্থশোভন দল 

গুলি ঝুঁকৃড়িয়া যাঁইবে। মনোহর সুরভি 
গন্ধের স্থানে হুর্ণন্ধ জন্মিবে। মনোজ্ঞ শোভা 

সৌগন্ধের বস্তটার কোনই আদর থাঁকিবে 
না। তুমি আমি, স্ত্রী পুন্্র, ভ্রাতা বন্ধু, ফল 
পুষ্প, বৃক্ষ লতা, সকলেরই একই দশা । 
জগতের এই অস্থায়িত্ব সর্বদাই দেখিতেছ, 
কিন্তু দেখিয়াও দেখ না। ঘোরতর অজ্ঞানতা 

এককালীন অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, দেখিবে 

কি? একবার জ্ঞানচক্ষু উন্দমীলন করিয়া দেখ, 

জগতের অসারত্ব বুঝিতে পারিবে । দেখিবে, 
এই ব্রহ্মাণ্ডে একথাত্র সেই হরি ব্যতীত 
আর কিছুই নাই। তুমি যাহাদিগকে তোমা'র 
বলিয়া কতই না অহঙ্কার করিতেছ, যাঁহাঁ- 
দের জন্য জীবন ক্ষয় করিতেছ, চৌর্য্য, 

একটু বাতাসেই ইহার পতন হইবে। এই 
বেলা সময় থাকিতে সেই করুণাময়ের নিকটে 
আত্ম ছুঃখ জানাও । তোমার পাঁপয়াশির 
জন্য তাহার নিকটে কাতরভাবে প্রার্থনা 
কর। তিনি রুপা করিয়া তোমার সকল 
পাঁপ মোচন করিবেন। শৈশবকাল ক্রীড়া 

ূ কৌতুকে, যৌবন ভোগ সুখে মত্ত হইয়া কাঁটা 

ইলে। এখন বার্ধক্য উপস্থিত । এখনও যদি 

বিষয় লালসাতেই মত্ত থাক, তবে তোমার 
বিষম সঙ্কট । আর ছুই দিনপর তোমার 
সকল ইন্্িয়'অবশ হইবে । চক্ষু দেখিবেনা, 
কর্ণ শুনিবেনা, রসনা বলিবেনা। সুধাময় 

হরি নামের মধুর আম্বাদ তোমার পণ্ড 
জীবনে ঘটিবেন। 

দেখ, তোমার ভোগ বাসনার তৃপ্তি হইল 
না, কিন্তু তুমি কালের গ্রাসতৃক্ত হইতেছ। 
তপশ্চরণ করিলে না, কিন্তু তুমি তণ্ত হই- 
তেছ। কাল যাইতেছে না» কিন্ত তুমি 
যাইতেছ। তৃষ্ণা জীর্ণ হইতেছে না, তুমি 
জীর্ণ হইতেছ। তুমি যে তৈমুর সাহের 
বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, যে দিগ্বিজয়ী 
মোগল বীরের বংশে, বাবর, হুমায়ুন, আক“ 
বর, জাহাঙ্গীর সাহ জাহান প্রভৃতি সম্ত্রাটগণ 
পৃথিবীতে শৌর্ধ্য বীর্য ক্ষমতার চূড়াস্ত 
ৃষ্টাত্ত রাখিয়া! গিয়াছেন, ধাঁহাঁরা এক কালে 
“দিলীশ্বরো বা জগদীশ্বরো ” সম্মান পাই- 
য়াছেন, তাহারাই যদি না ভোগ বাসনায় 
তৃপ্ত হইলেন, তবে তুমি ত কীটাণু কীট । 

মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, পরপীড়। প্রভৃতি | তাহারা অর্ধ ভূমণ্ডলে একাধিপত্য করিয়াও 
বিবিধ পাঁপের ভার মস্তকে ধারণ করিতেছ, | লালসা জয় করিতে পারিলেন না. তুমি ত 
তাহারা কেহই তোমার নয়। কেহই | পরের দাস। ভোগ লালসার পার নাই, 
তোমার পাঁপের অংশী হইবে না। তখন | অন্ত নাই। মহাবীর আলেকজাওাঃ পৃথিবী 

অপুতাপ অগ্নিতে দদ্ধীভূত হইবে । তোমার | জয় করিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিয্ানছিলেন, 



আঁশার অবধি হইয়! ছিলনা, তুমি কি চাও? 
একবার জ্ঞাননেত্রে তোমার পুর্ব পুরুষ 

মোগল সম্্রাটগণের দিকে তাকাও, তোমার 

দভ, অহঙ্কার, মান, অভিমান, আশ! লালসা 

সমন্ত চুর্ণীকৃত হইবে। যিনি রাজার রাঁজা, 
কোটী কোটা ব্রহ্মাণ্ডের রাজা, সেই রাজার 

শরণাগত হও । ধাঁহার কটাক্ষে অনস্ত কোটী 
জগতের উৎপত্তি ও বিলয় হইতে পারে, 

সেই মহান ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ কর। তিনি 
যেমন মহান, তেমনি দয়ারও সাগর | তিনি 

তোমার কাতরোক্তিতে করণার্জ হইয়া! 
তীঁহাঁর অভয় ক্রোড়ে তোমাকে স্থান দিবেন। 

তোমার মনের ব্যথা তাঁহাকে জানাইও, 
হৃদয়ে বল পাইবে, শাস্তি পাইবে । প্রাণ 
ভরিয়া বদন ভরিয়। তুমি নিজে মাঁতিয়! 
জগতকে মাতাইয়। একবার হরি * বল। 
হরির অমৃতময় নামে জগৎ অমৃতময় হইবে । 
পাঁপ তাপ দূরে পলায়ন করিবে । অতএব 

হৃদয় খুলিয়া হরি বল। (সমাপ্ত) 

শ্রীমির্জা আমিনউদ্দিন আহাম্মদ । 

ভারতীয় মৃদ্রা। 
(প্রথম প্রস্তাব) 

বকল্ নামক স্ুপ্রসিদ্ধ ইউরোপীয় পণ্ডিত 
সাহার “সভ্যতার ইতিহাঁস” নামধেয় জ্ঞান- 

গর্ভ গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন, “কোনও 

পতিত জাতির পুনরুদ্ধার সাধন করিতে 

হইলে, অতীত ইতিহাসের আলোচনা করা 
সর্ব প্রথমেই প্রয়োজন । সেই পরপদানত 

পতিষ্ত জাঁতির পুর্ব্ব গৌরব বা পুর্ব্ব মহিমাঁর 
যদি কিছু" লিপিবদ্ধ বিবৃতি থাকে, তাহা 
হইলে সেই মহামূল্য বিবৃতির সমালোচন। 

ও শিক্ষ। দ্বারা, পতিত জাতিকে উত্তেজিত 
এবং স্বদেশবৎসলতায় অন্থপ্রাণিত কর 

উচিত; ইহাই ইতিহাসের মহাফল এবং 
ইহার জন্যই ইতিহাসের প্রধান ও প্রথম 
প্রয়োজন ।”” বকলের এই মহাঁমূল্য বচন 
গুলি কত দূর সমিচীন এবং হুক্মদশিতা৷ 
পরিপূর্ণ তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। 

ভারতের অদ্ধমূত ও অধঃপতিত জাতিদিগের 

পক্ষে এই কথা গুলি সঞ্জীবক মহামন্ত্র স্বরূপ 
হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, 
ভারতবর্ষের পঞ্চবিংশ কোটি পতিত মান- 
বের কোনও ইতিহাস নাই; ইউরোপীয় 

মহাপুরুষেরা যে ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহা 
কেবল বালক শিক্ষার পক্ষেই শোভা পায় 
বলিলে, বোধ হয়, অততযুক্তি হয় না । ইংরাজ 
এত দূর স্বার্থান্ধ, স্বদেশ-প্রেমিক, স্বজীতি- 
পক্ষপাতী এবং বৈষয়িক বিদ্যায় পারদর্শী যে, 
অনেক সময়ে জলন্ত ও জীবন্ত সত্যকেও 

অপনাপিত করিয়া আপনার স্বার্থ - এবং 

আপনার ভ্রাস্তমতকে রক্ষা করিতে অসম্মত 

হয়েন না। 

আমি নিজে সমগ্র ভারতবর্ষ প্রায় ছুই 

* যিনি পাপ হবণ করেন, তিনিই হবি। 
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বার পরিভ্রমণ করিরা আসিকাছি; বোধ ফাদির হারা উদ্যম সফল হইলেও, চারিটি 

হয়, ভারতের এমন কোনও প্রাচীন ব! | প্রধান ও প্রয়োজনীয় উপকরণের সহাঁয়তার 

আধুনিক এতিহাসিক স্থান নাই, যাহা আমি ; আবস্তক। প্রথম,--অপ্রকাশিত দন্তাবেজ্, 

স্বচক্ষে দেখি নাই। বস্বাই, মাদ্রাজ, মধ্য- ৷ খগ্ুলিপি, নীলপীঠ, সেরেস্তা, দপ্তরনামা, 
ভারত, মালোয়া, মারোয়ার, মেওয়ারি, | রোবকাঁরী, ফার্থৎ প্রভৃতির সংগ্রহ এবং 

নিমার, খানদেশ, রাজপুতানা, পঞ্জাব, সিন্ধু- ; পাঠ। দ্বিতীয়,__এঁতিহাঁসিক স্থান সমূহে 

প্রদেশ, বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্য প্রভৃতির ॥ প্রচলিত মৌথিক ইতিহাঁস ও জনপ্রবাদাদির 

অন্তর্গত প্রয়োজনীয় স্থান ও দৃশ্ঠ সমূহ আমি : সংগ্রহ। তৃতীয়,_প্রাচীন অদ্রালিকা, মন্দির, 

নানা কারণে অনেক দিন ব্যাপিয়া বিশেষ- ূ কূপ, ছুর্গ ইত্যাদির গঠন দর্শন। চতুর্থ,_ 
রূপে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইয়াছি। ভ্রমণ ! মুদ্রী ও তাত্রফলক । 

কালে একটি বড় ভাল কাজ করিয়াছি; : আঁমার সুদীর্ঘ ভ্রমণ কালে, আমি আর 

বহুস্থানের এ্রতিহাঁসিক বিবরণ সংগ্রহ করিয়! | একটি বড় ভাল কাজ করিয়াছি। ভারতের 

লইয়াছি। ভারতের অনেক স্থানে এমন ৰ প্রাচীন ও আধুনিক প্রীয় ছুই শত পঞ্চব্রিংশ 
কত শত প্রয়োজনীয় এতিহাসিক স্থান ও । প্রকার মুদ্রা! এবং তৎসহ চারি পাঁচটি অতি 

প্রতিহাসিক তন্ব রহিয়াছে, যাহার নাম : প্রাচীন তাত্র ফলক সংগ্রহ করিতে সমর্থ 

পর্য্যন্ত ইতিহাসের বা ভূগোলের পৃষ্ঠায় ৰ হইযাছি। এই সকল প্রয়োজনীয় প্রাচীন 

পাওয়। যায় না। ভারতের প্রকৃত ইতিহাস ৰ মুদ্রা এবং তাত্রলক আমার নিকটে আছে, 

বা ভূগোল নাই, কিন্তু কোন মনিষী ব্যক্তি; এবং ভরসা করি এক সময়ে পুরাঁতস্বীন্- 
প্রকৃত ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করিলে, | সন্ধারী মহাঁপুরুষদিগের মহা প্রয়োজনে 

আমার বহু চেষ্টায় সংগৃহীত বিবরণ সমূহ | আসিবে । ভারতের মুদ্রা সকলের ধাতু 

বোধহয় ভারতের প্রকৃত ইতিহাঁস-শরী- ৃ বিবেচনা করিলে, তাহাদিগকে পঞ্চ প্রকারে 

রের কঙ্কালার্ঘ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে | বিভক্ত কর! যাঁয়, তদ্যথা (১) স্বর্ণ মুদ্রা (২) 

পারিবে । আমার নিজের বিশ্বাস এই যে, | রৌপ্যুর্জা ৩) তার মুদ্রা ৪) রৌপ্য ও তাত্র 

দ্রাস্ত্র হইতে ভারতের যে সকল ইতিহাস | মিশ্রিত ধাতুর মুদ্রা, এবং (৫) উত্তরা খণ্তী 
নি:স্ত হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষের প্রকৃত : যুদ্রা। শেষোক্ত প্রকারের মুদ্রার ধাতু ধ কয়েক 
ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা মাত্র। ষাহাই হউক, : প্রকার ধাতু হইতে ভিন্ন; তাহা পরে বালিব। 

ভারতের একখানি সর্বাঙ্ষসম্পন্ন নিরপেক্ষ ; রাজনৈতিকভাবে বলিতে গেলে, ভার- 

ইতিহারের যে সম্যক প্রয়োজন, তাহ! কে | তের মুদ্রা সমূহকে সপ্ত ভাগে বিভক্ত কর! 
অস্বীকার করিতে পারেন ? যায়। ১। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের প্রবর্তিত মুদ্রা । 

বহু দিনের চেষ্টা, বন অর্থব্যয়, বহুবিধ | ২। হিন্দু রাজাদিগের প্রবন্তিত মুদ্রা । ৩। মুস- 
রস্থাদর পাঠ, বহুসংখ্যক সুযোগ্য মনিধীর | লমান শাঁসকদিগের প্রবপ্তিত মুদ্র'। ৪1 ভার- 

প্রতিভার একত্রে সংযোগ এবং আমার স্তায় | তবর্ষস্থ ফরাসি গবর্ণমেন্টের মুদ্রা । ৫। ভার- 

নানাস্থান পরিভ্রমণ ব্যতীত এই বৃহৎব্যাপার ূ তবর্ষস্থ পর্ট,গীজ গবর্ণমেপ্টের মুদ্রা! ৩..স্বলপ 

সুসম্পন্ন হওয়া স্বকঠিন। এবম্প্রকার উপা- ূ কালের জন্ঠ ভারতবর্ষীয় ওলন্নীজদিগেক্র প্রব- 
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ভিন্তু যুদ্রা। ৭। স্বাধীন রাজ্যের মুদ্রা । এদেশে 

জৈনেরা কখনও গ্রক্কৃতরূপে রাজত্ব করিতে 
পায় নাই, সুতরাং তাহাদের প্রবর্তিত মুত্র 
নাই; বৌদ্ধেরা রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু 

কয়েক প্রকারের তাম্রফলক ব্যতীত তাহা 

দের কোনও প্রকারের মুদ্রা পাওয়া যায় না। 
গ্রীকোবাক্টিয়ান সমসাময়িক কয়েক প্রকা- 
রের মুদ্রা পাওয়া যাঁয়, কিন্তু তাহা গ্রীক- 
দিগের ভারতীক্রমণ কালে সৈন্পুঞ্জের 

দ্রব্যাদি সহ আসিয়াছিল বলিয়া বোধ 
হয়। 

বর্জতমানকালে ভারতরর্ষস্থ গোয়! প্রভৃতি 

স্থানে পর্ট,গীজদিগের এবং পণ্ডিচারী প্রভৃতি 
নগরীতে করাসীদিগের মুদ্রা প্রচলিত আছে। 
এই সকল স্থানের মুদ্রা বৃটাশ ভাঁরতে প্রচ- 

লিত হয় না, কিন্তু বুটাশ ভারতের মুদ্রা, এই 
সকল স্থানে বাঁজীরের উটুত্ী কম্তী দর 

হিসাবে, কখনও ইংরেজী মুদ্রার নির্দিষ্ট 
মূল্য হইতে অল্প বা অধিক মূল্যে বিনিময়িত 
হইয়। থাকে । বুটাশ গবর্ণমেণ্টের প্রবস্তিত 

রৌপ্য, তাম্ম এবং সুবর্ণ মুদ্রা সম্বন্ধে যাহা 
কিছু জানিবার আছে, তাহা পাঠকবর্গের 
সকলেই বোধ করি অবগত আছেন । 

এদেশে নেপাল ও ভোটান ভিন্ন আর কোনও 

স্বাধীন রাজ্য নাই; বর্তমান সময়ে এই 
ছইটী রাজ্যকেও “স্বাধীন” বলিতে আর 
ইচ্ছা! হয় না। যাহা হউক, ইহাদের মুদ্রা 
ইঞ্ারা নিজেই প্রস্তত করেন। করদ ও 
মিত্ররাজ্য সমূহে ইংরাঁজের মুদ্রা চলিয়া থাকে, 
কিন্ত বাজারের উট্ুত্তী কম্তী হিসাবে কথ- 

নও মূল্যের তারতম্য হয়। একটা “দেশীয় 
রাজ্যের” মুদ্রা অন্য একটী “দেশীয় রাজ্যে” 
(2৮৮৪ ১৮৪৮৪) প্রায় চলেনা । অনেক 

করদ ও মিত্ররাজ্যের রাজ। ব। নবাৰের! 

(অষ্টম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা । 
স্পিন পপি শাপ পিল 

আপনাপন টাকশালা হইতে আপনাপন 
রাজ্যের মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া থাকেন, কেহ 

কেহ বা যেথা আলোয়ার, দেওয়াস প্রভৃতি) 
ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের টাকশালার দ্বারা নির্ষ্িত 

করিয়া লয়েন। কোনও কোনও দেশীয় 

রাজোর স্বতন্ত্র মুদ্রা নাই; নিকটবর্তী 
কোনও প্রবল রাজা বা নবাব থাকিলে 

পার্খববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুত্র রাজ্যে প্রায়ই প্রবল 

রাজা বা নবাবের মুদ্রা চলিয়া! থাকে, 

কোথাও ব' স্বতন্ত্র মুদ্রারও প্রচলন দেখি- 
যাছি। কখনও কখনও এমনও দেখিতে 

পাওয়া যায় যে, ভারতীয় ইংরাঁজ রাজ্যের 
স্থান বিশেষে ইংরেজ মুদ্রার সঙ্গে সঙ্গে 

দেশীয় মৃদ্রাও প্রচলিত হইয়া থাকে ; আবার 
এমনও হইয়া থাকে যে, দেশীয় রাজার 

বংশ, রাজ্য, চিহ্ন প্রভৃতির কিছুই অস্তিত্ব 
নাই, কিন্ত তাহার নামের মুদ্রা এখনও 

চলিয়া যাইতেছে! প্রথম পক্ষের দৃষ্টাস্ত 

ডুমরাউন, বক্সার, মুঙ্গের, আরা প্রতৃতি 

“ঢেউয্বী” বা “ডেপুয়া” মুদ্রা ; দ্বিতীয় পক্ষের 

দৃষ্টান্ত, পুনা, সোলাপুর প্রভৃতিতে প্রচলিত 

মহারাষ্ট্র রাজ। বাজীরাও পেশোয়ার প্রবন্তিত 

মূদ্রা । 
বেদাদি প্রাচীনতম গ্রন্থে মুদ্রার উল্লেখ 

নাই, মন্থু সংহিতায় মুদ্রার উল্লেখ দেখিতে 

পাওয়া যায়, কিন্তু মন্্ু যে ভাবে মুদ্রার 

উল্লেখ করিষাছেন, এখনকার সত্য জাতির। 

তাহাকে “মুদ্রা” বলিয়াই গণ্য করেন না। 

রামাষণে সুবর্ণ” রৌপা, তাঅ এবং প্রস্তর 

মুদ্রার বহুল উল্লেখ আছে এবং বাইবেলের 

পুরাঁতন টেষ্টামেণ্টে “সেকেল” নামক এক 

প্রকাৰ মুদ্রার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া 

যায়। প্রাচীন মিসর, গ্রীশ ও রোমে 

বহুকাল পুর্বে নান! পগ্রকীর মুদ্রা প্রচ- 
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গিয়াছে । * 

যাহা হউক, আমি যে সকল তাত্রফলক 
ও মুদ্রা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, বর্ত 

মান প্রবন্ধে তীহাদিগের বিবরণ ক্রমে ক্রমে 

লিপিবদ্ধ করিতেছি । এই লিপিবদ্ধ বিবরণ 
ক্ষিপ্ত ভাঁবে প্রদও হইতেছে বটে, কিন্ত 

পুরাতত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ইহা হইতে অনেক 
কথা উদ্ধার করিয়া লইতে পারিবেন । সর্ব- 

প্রথমে আরও কতকগুলি কথা বলিয়া রাখা 

উচিত। বুটীশ ভারতের কোনও কোনিও 

দেশীয় রাজার! রৌপ্য এবং তাঅ, এতদ্ভয় 
প্রকারেরই মুদ্রা প্রস্তুত করিবার অধিকার 
পাইয়াছেন, যথা জয়পুর, গৌয়ালিয়র, 

ইত্যাদ্ি। কেহ কেহ কেবল তাজের মুদ্রা 
প্রস্তুত করিতে পারেন, যেমন মধ্যভারতের 

রট্লাম, প্রতাপগড় ইত্যাদি। কোনও 
কোনিও রাজা! বা নবাব কেবল রৌপ্য মুদ্রা 
প্রস্তৃত করিবার অধিকারী, যথা মালোয়ার 

অন্তর্গত জাঁওরা । ইংরাজাধিকত ভারতের 

কোনও কোনও স্থানে এমন নিয়ম আছে 

যে, তদ্দেশের পুর্ববন্তী রাজাদিগের প্রবপ্তিত 
মুদ্রী এখন চালাইবাঁর কেহ চেষ্টা করিলে 
গুরুতর রূপে অর্থদণ্ড বা শারীরিক দণ্ড 

প্রীপ্ত হয়। ইংরাজ শাসনে ভারতের কোনও 

রাজাই স্থবর্ণ মুদ্রা প্রস্তুত করণের অধিকার 
পাঁন নাই। ইরেজের নিজের মুদ্রা সম্বন্ধে 
নিয়ম এই যে, কোনও প্রজা কোনও ধাতুর 
সহযৌগে গবর্ণমেন্টের অনুমতি ব্যতীত 

ব্রিটীশ মুদ্রা প্রস্ততের চেষ্টা করিলে যাবজ্জী- 
বন কাঁলের জন্ত দ্বীপাস্তরে কারাদণ্ডে দণ্ডিত 

ইইতে পারিবে, অথবা অন্ত কোনও বস্তকে 

* মৎ প্রণীত “ভারতীয় গ্রস্থাবলী” নামক পুস্তক 
দেখুন । 

ব্রিটাশ মুদ্রার 
বা বিক্রয় করিলে প্র দণ্ড প্রাপ্ত হইতে 
পারিবে । ভারতের মুদ্রা সমূহ দেখিতেও 

অতীৰ কৌতুককর ; কোনও মুদ্রায় হন্ু- 
মানের চিত্র, কোনও মুদ্রায় গাভী, কোনও 

মুদ্রায় হস্তী, কোনটাতে শিবের ত্রিশূল, 
কোনটাতে চন্দ্র হুর্যয, কোনও মুদ্রায় মন্দির 

ও নস্জিদ্, কোনটাতে তরবারী, কোনও 

মুদ্রায় বা ভগবতীর মৃত্তি দেখিতে পাঁওয়া 

যায়। 

কার, যন ত্রিকোঁণ, চতুফষোণ, গোলাকার, 

ইত্যাদি । রাজা রাঁমচন্দ্ের সমনাময়িক স্বর্ণ 

মুদ্রা সকলের আকারও নানা প্র- 

মুদ্র। বা প্রামচন্ত্রী মোহর” খুব কম মিলে, 

ইহাঁদের এক একটা কখন কখনও দশ সহত্র 

টাকায় বিক্রীত হয় ; রাঁমচন্ত্রী মোহর ওজনে 

প্রায় দেড় তোল! হইতে অধিক নহে, কিস্ত 
হিন্ূর নিকটে ইহা পবিত্রতম এবং মহাঁ- 

পূজা । একমুখী রুদ্রাক্ষ, দক্ষিণীবর্তী শঙ্খ, 
চিত্রকূটের দশ সহত্র বর্ষব্যাপী যজ্ঞকুণ্ডের 
তন্ম, কিন্বা' লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি হইতেও 
ইহা অধিকতর রূপে শ্রদ্ধাম্পদ বলিয়! গণ্য 
হইয়া থাকে । লোকের বিশ্বাস এই যে, 
যাহার গৃহে রামচন্দ্রী মোহর থাকে, তাহার 
গৃহে ধনদেবী লক্ষ্মী কখনও চঞ্চল! হয়েন ন1। 

হিন্দু গৃহস্থ রামচন্দ্রী মোহর পাইলে তাহার 
ছুই পৃষ্ঠায় সিন্দুর মাখাইয় রাখে এবং 
প্রতিদিন ন্নানাস্তে তাহার পূজা করে। 

আমি রামচঞ্জী মোহর চক্ষে কখনও দেখি 

নাই, কিন্তু জৌনপুরে এক জাঠের নিকট 
প্রামচন্দ্রী রৌপ্যমুদ্রা” দেখিয়াছি, ইহার 
এক পৃষ্ঠে রাম ও সীতার মৃদ্তি) রামের 
পদতলে হনুমান উপবিষ্ট এবং সীতার পদ- 
তলে ধন্ুর্বাণ হস্তে লক্ষ্মণ বক্রভাঁচব শারিত। 

অপর পৃষ্ঠে দেবনাগরাক্ষবে সংস্কৃত ভাষায় 
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গোলাকারে কতকগুলি শব দেখা খার, 

হার অর্ধেকেরও অধিক গড় যায় না। 

মুসলমাঁনদিগের মধ্যে সাহ আলম ও আকবর 

কর্তৃক প্রবর্তিত মোহর বা সুবর্ণ মুদ্রা এখনও 

অনেক পাঁওয়। ষায়। দুঃখের বিষয় এই যে, 
প্রাচীন কালে অথবা ভারতের বর্তমান 

“দেশীয় রাজ্য” সমূহে বর্তমান কালে যে 

প্রকারের বিশুদ্ধ রৌপামুদ্রা পাওয়া যায়, 

রঙ 

| মি 
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(অঙ্টম খণ্ড, হষ্ঠ সংখ্যা । 

ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের মুদ্রায় সেয়প পাওয়া 
যায় না। ইংরাজের স্বর্ণ ও রৌপ্যে অনেকটা 
খাদ মিশান থাকে, এইজন্ কোনও কোনও 

দেশীয় রাজার টাকশালাধ্যক্ষ মহাশয়ের 

বলিয়া থাকেন “ইংরাজের যাহা! কিছু 
দেখ, তাহাতেই “খোটা” ও “খাদ মিশান 
থাকে |” 

শ্রীরাজেন্্রনাথ দত্ত । 

ঢাকার পুরাতন কাহিনী । 

(৩) 

গৌড়েশ্বর পালরাজগণ । 
১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সুবিজ্ঞ প্রিন্দেপ সাহেব 

মহীপালের নামাস্কিত মুদ্রা প্রাপ্ত হন। ইহার 
বহুকাল পরে জেনারেল কানিংহাম কর্তৃক 

বিগ্রহ পালের নামাঙ্কিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়। 

১৮৪৮ খ্রীঃ কর্ণেল কিটো সাহেব বিহার 

প্রদেশের অন্তর্গত পেসিরোয়! নামক স্থানে 

যে তাত্রশাসন প্রাপ্ত হন, তাহাতে প্রসঙ্গ 
ক্রমে রাজা দেব পালের নাম উল্লিখিত হয়। 

গয়াতে নারায়ণ ও নরপালের নামাঙ্কিত ছুই 
খানি ক্ষুদ্র লিপি পাওয়া গিয়াছে । 

১৮৭২ স্রীষ্টাৰে স্ুপপ্ডিত ব্রাডলি সাঁহেবের 

প্রযত্বে মগধ ও গৌড়ের অধিপতি পাল 

রাজগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতিপয় তাম্রশাসনাদি 

বিহারে আবিষ্কৃত হয়। নালন্দা যে এক 
খানি গ্রস্তরলিপি পাওয়া যায়, তাহা হইতে 
জানা যাঁয় যে, পাল বংশের প্রথম রাজ। 

গোপাল দেব বল্পভী দেশীয় রাজতনয়1 বাঁগী- 

শ্বরী দেবীর পানিগ্রহণ করেন। ইহা! কাহার 
রাজত্বের সপ্তম বর্ষে ৮ই আশ্বিন তারিখে 

লিখিত হয়। তথায় এক বৌদ্ধ মন্দিরের 
দ্বারাদশে তৈলিক জাতীয় হরদত্তের পৌল্র 
ও গুরু দত্তের পৃত্র কৌশাম্বীবাঁপী বৌদ্ধ 

বালাদিত্যের নামাঙ্কিত যে লিপি পাওয়া 

যায়, অধ্যাপক রামরুফজ গোপাঁলভগুার 

করের মতে তাহা রাজা মহীপাল দেবের 

রাজস্বের একাদশতম বর্ষের ৩রাঁ বৈশাখ 

লিখিত হয়। বিহারে বৌদ্ধদেবের অঙ্কিত 

প্রতিকতির নিক্ভাগে যে লিপি পাওয়া যায়ঃ 

তাহা রাজা মদনপাল দেবের সময়ে ২৪শে 

বৈশাখ তারিখে সাময়িক নামে বৌদ্ধ কর্তৃক 
লিখিত হয়। তথাঁয় অপর এক লিপি বিগ্রহ 

পাল দেবের রাজত্বের দ্বাদশতম বর্ষের ১৯শে 

বৈশাখ বৌদ্বধর্মীবলম্বী দেবাহ্ ম্বর্ণকারের 

পুত্র কর্তৃক লিখিত হয়। তিত্রাবন নামক 

স্থানে পুণ্ডে শ্বর সৈমহানিকের মেহীপাল ?) 

সময়ে বিষ্ণুর পুত্র গোঁপতিচন্্র কর্তৃক উৎকীর্ণ 

ক্ষুদ্র এক খণ্ড লিপি পাওয়া গিয়াছে। 

তথায় বৌদ্ধদেবের মাতা মায়াদেবীর প্রতি- 
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মূর্তির নিয়ভাঁগে অপর'যে এক লিপি আবি- 
স্কত হইয়াছে, তাহা রামপতি রোমপাল ?) 
দেবের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষের ২৮শে বৈশাখ 

তষ্ট নহোর পুত্র তষ্টইচ্ছ কর্তৃক লিখিত হয়। 
এই রাজ সম্ভবতঃ ১১৫০ ্রীষ্টীয়াবে বিহারে 

রাজত্ব করিতেছিলেন। ঘোশ্রাবণ নামক 

স্থানে যে এক প্রস্তরলিপি পাঁওয়। যায়, 

তাহাতে প্রসঙ্গ ক্রমে রাজা দেবপালের নাম 

উল্লিখিত হইয়াছে পঞ্জাবের অন্তর্গত নাগর- 

হারনিবাসী ইন্ত্রগুপ্তের পুত্র বৌদ্ধতিক্ষু 

বীরদেব কনি্ষের প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধবিহারে 
বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ শ্রবণ করিয়া সন্প্যাস 
আশ্রম গ্রহণ করেন। তিনি পর্যটন করিতে 

করিতে নালান্দায় উপনীত হইয়া, বহুকাল 

তথায় অবস্থিতি করেন। নালন্দাঁয় আগ- 

মনের পুর্বে যশোবর্শপুরের বিহারে অবস্থান 
কালে তিনি রাজা দেবপাল হইতে বিশেষ 
সমাদর প্রাপ্ত হন।1 গয়াতে গোবিন্দপাঁলের 

যে ছুই খানি শাসনলিপি ব্রাভলি সাহেব 

প্রাপ্ত হন, তাহার একখানি ১২৩৩ সংবতাে 

(১১৭৬ হ্বীঃ) এবং অপর খানি ১২৩৫ সং- 

বতাব্দে ১১৭৮ শ্বীঃ) লিখিত হয়। বিহারে 

রাজা মদনপালের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে 

লিখিত এবং লক্ষ্মীসরাই ষ্টেসনের নিকটবর্তী 

1 সংস্কৃতজ্ঞ পাঠাকগণের অবগতির জন্য ঘোশ্রা- 
বণের প্রস্তরলিপি হইতে ছুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল। 

বজাসনং বন্দিতুমেকদাথ 

শ্রীমন্মহাবোধিমুপাঁগতোইসৌ বৌরদেবঃ)। 
রং তথাগাৎ সহদেশিভিক্ষুন্ 
ভীমদ্যশোবর্্ম পুরং বিহারং ॥৮ 

তিষ্ঠন্নথেহ হুচিরং প্রতিপত্তিসারঃ 

শীদেবপাল ভুবনাধিপ-লব্বপূজঃ। 

প্রাপ্তপ্রভঃ প্রতিদিশেদয়পুরিতাঙগ: 

পৃষেব দারিততমঃ প্রসারে! বরাজ ॥৭ 

আশ্ষিন,১২৯৭।): ঢাকার পুরাতন কাহিনী। (৩) 

বর্ষে লিখিত ছুই খানি লিপি পুরাঁতত্ববিং 

কানিংহাম সাহেবের গবেষণা ও অনুসন্ধানে 
আবিষ্কৃত হয় | মজফরপুর জিলার অন্তর্গত 

ইমাদপুতর লিঙ্ক নামে জনৈক সাহেব যে ছুই 
খানি ক্ষুদ্রলিপি প্রাপ্ত হন, তাহা রাজা মহী- 

পালের রাজত্বের অষ্টচত্বারিংশতংতম বর্ষে 

২র। বৈশাখ তারিখে লিখিত হয় । 

পুরাতত্ববিৎ পণ্ডিতগণের গবেষণান্ন 

গৌড়েশ্বর পালরাজগণের যে সকল শীসনপত্র 
ও প্রস্তরলিপি এ পর্য্স্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, 

তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। এই 
সকল শাসনলিপি হইতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, 

বারাণসী, মগধ, ত্রিহুত, গৌড় (পশ্চিমব) 
পৌগ্ বর্ধন (উত্তরবঙ্গ) এবং সম্ভবতঃ বুড়ী- 
গঙ্গা ও ধলেশ্বরী নদীর উত্তর তীরবর্তী পুর্বব- 
বঙ্গের অংশ পর্য্যস্ত পরাক্রাস্ত পাঁলরাজগণের 

শাসন প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। ডাক্তার 
হারন্লি সাহেব অনুমান করেন যে, অধোধ্যা 

প্রদেশ পর্য্যস্ত তাহাদের আধিপত্য বদ্ধমূল 

হইর়াছিল। তাহাদের রাজত্বকাল সম্বন্ধে 
যে সকল বিভিন্ন মত প্রচারিত হইয়াছে, 
এক্ষণে তাহার উল্লেখ করা আবশ্ঠক | 

ইতিপূর্ক্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সার- 
নাথের প্রস্তরলিপি ১০৮৩ সংবতান্দে (১০২৬ 

গ্রী) স্থিরপাল ও বসস্তপালের আদেশে 

লিখিত হয়। তাহার। সম্ভবতঃ বিহার প্রদেশে 

স্বাধীনভাবে বা গৌড়েশ্বর পালরাজন্বর্গের 
অধীনে রাজত্ব করিতেন। এই প্রস্তর 

লিপিতে গৌড়েশ্বর মহীপাঁলের উল্লেখ 

ৃষ্টে, পুরাঁতত্ববিৎগণ পালবংশীয় নৃপতিদিগের 
রাজত্বকাঁল নির্দারণ করিতে প্রয়াস পাইয়া- 

ছেন। ইহা হইতে স্ুুপপ্ডিত 'কাঁলক্রক 
। সাহেব ত্বীত্রীয় অই্টম কি নম শতাবী 



গণের রাজত্বকাল বলিয়া অনুমান করেন, 

স্থৃবিজ্ঞ উইলসন সাহেব এই মত সমর্থন 

করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ পুরাতত্ববিৎ কানিং- 

হাম সাহেব অনুমান করেন যে, শ্রীস্রীয় 

অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে দ্বাদশ শতা- 

বীর প্রায় শেষ ভাগ পর্যযস্ত ত্রয়োদশ জন 

পাঁলবংশীয় বৌদ্ধ নরপতি বিহার ও বাঙ্গাল! 
দেশে রাজত্ব করেন। তিনি গড়ে প্রত্যেক 

রাজার রাজত্ব সময় ২৫ বংসর ধরিয়া, রাজ। 

মহীপালের সময় ১০২৬ খ্রীস্টীয়াব্দ অবধারণ 
পূর্বক তাহার উদ্ধতন ও অধস্তন পুরুষদিগের 

কাল নির্ণয় করিয়াছেন। 

শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যস্ত ৯০৬-১০২৬ গ্রীঃ) 

১২০ বৎসর কাল মাত্র ছয় জন পালবংশীয় 

রাজা বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন। গড়ে এক 

এক পুরুষে ২৪ বৎসর ধরিয়া, তিনি পাঁচ 

পুরুষে ১২০ বৎসরকাল গোপাল হইতে 

নারায়ণ পালের রাজত্ব সময় অবধারণ 

করিয়াছেন । তাহার মতে গোপালদেব 

(০৬৯২৬ খ্রীঃ), ধর্দ্পাল (৯২৬-৯৫৬ খ্রীঃ), 

দেবপাঁল বা নয়পাঁল (৯৫৬-৯৯১ খ্রীঃ), বিগ্রহ- 

পাল বাঁ শূরপাল (৯৯১-১০০৬ খ্রীঃ), এবং 

নারায়ণ পাল (১০০৬-১০২৬ শ্বীঃ) বঙ্গদেশে 

স্মপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ববিৎ প্রিম্দেপ সাহেব বিভিন্ন রাজত্ব করেন। তিনি রাজ্যপালকে দেব- 

রাজবংশের রাজত্বকাঁল গণন! করিয়া! ভারতীয় 

প্রত্যেক নরপতি গড়ে ১৬ হইতে ১৮ বৎসর 

কাল রাজ্যশীসন করিয়াছেন বলিয়। অবধারণ 

করেন । এই অনুমানের প্রতি নির্ভর করিয়' 

শন্ধস্পদ পণ্ডিতবর ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল 

মিত্র পালরাজগণের রাজত্বের আরম্ত শ্রীষ্টীয় 
নবম শতাব্দীর মধ্যভাঁগ বলিয়া অনুমান । 
করেন। তাহার মতে পালবংশীয় একাঁদশ 

জন রাজ! পশ্চিম ও উত্তর বাঙ্গালায় রাজত্ব 

করেন। আমগাছির শাসনপত্রে এই একা- 
দশ জন নরপতির মধ্যে দশ জনের নামই 

নির্দিষ্ট রহিয়াছে । সারনাথের প্রস্তরলিপি 

গোৌড়েশ্বর মহীপালের রাজত্বের মধ্যভাগে 
লিখিত হয় এবং পূর্বোক্ত একাদশ জন 

রাঁজার প্রত্যেকে গড়ে বিংশতি বৎসর রাজত্ব 

করেন, এই অনুমানের বলে বহুমানাম্পদ 

ডাক্তার মিত্র মহোদয় খ্রীষ্ঠীয় ৮৫৫ হইতে 
১০৮০ অব্য পর্য্যস্ত পাঁলরাজগণের পশ্চিম ও 

উত্তর বলে রাজত্বের আনুমানিক সময় নির- 
পণ করিয়াছেন। 

পালের পুত্র, বিগ্রহপালের কনিষ্ঠ ভ্রাত। এবং 

মহীপালের পিত। বলিয়া অন্মান করেন । 

যে সময়ে নারায়ণপাঁল বঙ্গদেশ শাসন করি- 

তেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে মহীপাল বা 
ভূপাল বারাণসী ও অযোধ্যাতে রাজত্ব 
করিতেছিলেন। এই মহীপাঁল ১০০৬-১০৫৬ 
্রীষ্টীয়াব্ব পর্যান্ত পঞ্চাশতবর্ষকাল বিহার ও 

বারাণসীতে রাজত্ব করেন । নারায়ণপালের 

মৃত্যুর পর কিয়ৎকালের নিমিত্ত বঙ্গদেশে 

মহীপালের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়! 
অসম্ভব নহে। খ্রীস্তীয় দশম শতাব্দীর শেষ 

ভাগে রাজা নারায়ণপাল পৈতৃক বৌদ্ধধর্ম 
পরিত্যাগ করিয়। হিন্দুধর্ম অবলম্বন পূর্ব্বক 

বঙ্গদেশে হিন্দুধর্মের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত 
করেন। রাজ মহীপালের শাসনাঁধীন বিহার 

ও অযোধ্যা প্রদেশে বৌদ্ধধর্মই প্রবল 
থাঁকে। সম্ভবতঃ তাহার অধীনস্থ পৌওু- 
বর্ধনের প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিন্দুধস্্ানুরক্ত 
সামন্ত ও হেমস্ত সেনের সাহায্য ও প্ররো- 

চনায় রাজা নারায়ণপাল হিন্দুধর্ম গ্রহণ 



আশ্বিন, ১২৯৭।) 

করেন । তীহার নাম এবং বুদ্দল ও ভাগল- 

পুরের শীসনলিপি হইতে ডাক্তার হারনলি 
কি রূপে নারায়ণ পালের হিন্দূধর্্ম গ্রহণের 
পরিচয় পাইলেন, স্থুল বুদ্ধিতে আমর! তাহা 
কোনও ক্রমে বুঝিতে পাঁরিতেছি না। এই 
নারায়ণ পাঁলের বংশধরই ১০৩০ খ্রীষ্ীয়ান্ধে 
বিজয়সেন বা! সুখসেন কর্তৃক বাঙ্গাল! হইতে 
তাড়িত হয়। বীরসেন বা আদিশুর এই 

বিজয় সেনেরই * নামান্তর মাত্র। বৌদ্ধ 
মহীপালের বংশধরগণ জোষ্ঠান্ুক্রমে বিহার 
ও বাঁরাণসী শাসন করিতে থাকেন এবং 

তীহার কনিষ্ঠ পুত্রগণের অন্যতম চন্দ্রদেব 
হৈহয় বংশীয় চেদিরাঁজ কর্ণদেবকে (১০২৫-৫০ 

খ্রীঃ) দূরীভূত করিয়া কান্কুজে গাহড়- 

বাঁড়বংণীয় পাঁলরাঁজন্তবর্গের আধিপত্য 

প্রতিষ্ঠিত করেন। কনোঁজরাঁজ চন্দ্র 

দেবের পিতা মহীচন্ত্র ও পিতামহ যশো- 
বিগ্রহকে তিনি যথাক্রমে মহীপাল ও 

বিগ্রহপাঁল বলিয়া কল্পনা করেন। আমর! 

ডাক্তর হারনলির অন্গমিত কোন মতেরই 
পক্ষপাতী নহি। 

চোঁলরাজ কুলোভুক্গ ১০৯৩ খ্রীতীয়াৰে 

বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া! গৌড়েশ্বর মহী- 
পালকে পরাজিত করেন,--এই মর্দ্বের এক 

খানি শাঁসনলিপির বিবরণ ১৮৭৬ খ্রীঃ ডাক্তার 

বার্ণেল সাহেব কর্তৃক প্রকাঁশিত হয়। ইহার 
হবার! কাঁনিংহাম, ডাক্তার মিত্র ও হারনলি 

প্রভৃতি পুরাঁতত্ববিৎগণের সকলের সময় 
নির্দেশ সম্বন্ধেই ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হই- 
যাছে। কারণ ইহারা সকলেই সারনাথের 
প্রস্তরলিপিতে উল্লিখিত ১০৮৩ সংবতাব 
(১০২৬ শ্্রীঃ) মহীপাঁলের রাজত্বকালের মধ্য- 
ভাগ অন্গমাঁন করিয়া পালরাজগণের কাল 

নির্ণয় করিয়াছেন। এই ঘটন) ১৯৩ সং- 

ঢাকার পুরাতন কাহিনী । (৩) ৩৯৪ 

বতাবে ঘটিয়া থাকিলে, সমস্ত গোঁলযোঁগ 

মিটিয়া যাইতে পারে । কারণ ১০৯৩ গ্রীস্ী- 

যানের বহুকাল পূর্ব হইতেই বাঙ্গালায় সেন 

বংশের আধিপত্য বদ্ধমূল হয় এবং পাল 
রাঁজপণ সেনবংশীয়দিগের পরাক্রমে বাঙ্গালা 

হইতে তাড়িত হইয়া বিহারে আশ্রয় গ্রহণ 

করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে মহারাজ 
বল্লাল সেন রামপালে রাজধানী সংস্থাপিত 

করিয়া সমগ্র বাঙ্গালা শাসন করিতে- 

ছিলেন । 

আমগাছির শাসনপত্র হইতে গৌড়েশ্বর 
পালরাজগণের নিম়লিখিত বংশাবলী পাওয়া 

যাইতেছে । বুদ্দলের প্রস্তরলিপিতে যে 
স্থরপালের উল্লেখ আছে, পাঁলবংশের অপর 
কোনও শাঁসনলিপিতে তাহার কোন উল্লেখ 

দেখা যায় না। কানিংহাম সাহেব লিখিয়া- 

ছেন যে, মুঙ্গেরের শাসনপত্রে যে যুবরাজ 
রাজ্যপালের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তিনি দেব- 
পালের জোষ্ঠপুত্র ও স্থরপালের জ্ষ্ঠভ্রাতা 

ছিলেন। রাজ! দেবপালের মৃত্যুর পর 
পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হইয়! স্বুরপাল ত্রয়োদশ 
বংসর পর্যন্ত রাজ্যশাসন করেন। এই 

উক্তি কি কি যুক্তি ও প্রমাণের প্রতি প্রতি- 

ঠিত, কানিংহাম সাহেব তাহা নির্দেশ করেন 
নাই। ডাক্তার হাঁরনলি সাছেব স্থুরপালকে 
বিগ্রহপাল (প্রথম) হইতে অভিন্ন ব্যক্তি 
ও রাজাপালের জোষ্টত্রীতা বলিয়া বিবেচন। 

করেন। যদি মিশ্রবংশ পুরুষান্ক্রমে পাঁল- 

রাজগণের মন্ত্রিত্ব পদে বৃ হইয়া থাঁকে, 

যদি রাজ! দেবপালের অতিদীর্ঘ রাজত্বকালে 

দর্ভপানি ও তীহার পৌত্র ফেদারনাঁথ মিশ্রের 

দেবপালেয় মন্ত্িত্বপদে অধিষ্টিত খাঁকা 
কোনও ক্রমে সম্ভবপব না হয়, ধদি স্বরপাল 



(অস্টম খ' খণ্ড, ) ষ্ঠ সংখ্যা | 

দেবপালের নামার না হয়, তাহা হইলে 
ডাক্তার হারনলির মতে স্ুরপালকে বিগ্রহ 

৯) গোপাল দেব, পত্ী বল্লভীদেশীয়। রাজতনয়! বাগীশ্বরী দেবী 

(২) ধর্্পাল বাকপীল পত্ী রন্ন! দেবী 
/- স্্পপতি সি 

(৩) দেবপাঁল জয়পাল 
| 

(৪) বিগ্রহপাল জরপাল) ১৪৬ পডী হৈহয়দেশীয়! রাঁজপুক্রী লঙ্জাদেবী 

৫)ন নারায়ণ পাল গে) রাজ: ১) রাজ্যপাল পরী রাষ্ীকোটার ভাগাদেবী 
| 

(৭) শ্রী) পাঁল 

(৮) বিগ্রহ পাঁল (দ্বিতীয়) 

মহীপাল 

নয়পাঁল 

(৯) 

(১০) 
| 

(১১) বিগ্রহপাঁল ভেতীয়) 

এই সকল রাজার রাজত্বকাঁল নিশ্চিতরূপে 
অবধাঁরণ করিবার কোনও উপায় নাই। 
স্াহাঁদের প্রত্যেকের নামাঙ্কিত যে সকল 

লিপি আবিষ্কৃত হইযাছে, তাহা হইতে তাহা 
দের রাজ্যকালের নিক্নতম সীমা অনায়াসেই 
নির্দেশ করা যাইতে পারে। অনুমানের 
সাহাধ্য ভিন্ন তাহার উর্ধতম সীম! নিদিষ্ট 

হইতে পারে না। 
নালন্দা গোপাল দেবের রাজত্বের 

সপ্তম বর্ষের একখানি প্রস্তরলিপি পাওয়। 

গিয়াছে । কানিংহাম সাহেব বলেন যে, 
প্রবাদ আছে, পালবংশের আদিপুরুষ ও 

প্রতিষ্ঠাতা অতি দীর্ঘকাল (৪৫ কি ৫৫ বৎ- 
সর) রাজত্ব করেন। ডাক্তার মিত্রের মত 

অনুসারে তিনি সম্ভবতঃ (৮৫৫-৮৭৫ খ্রীঃ) 

এবং ডাক্তার হারনলির মতে (৯০৬-৯২৬ শ্রীঃ) 

২* বৎসর রাজত্ব করেন। ডাক্তার হাঁরন্লি 
বলেন যে, ধর্মপালের রাজত্বের ষড়বিংশতম 

বর্ষে লিখিত একখানি লিপি ১৮৮০ খ্রীঃ 

এসিয়াটিক সৌঁসাইটীর কাঁধ্যবিবরণীতে 

প্রকাশিত হইয়াছে । তাহার মতে ধর্মপাল 
সম্ভবতঃ ত্রিশ বৎসর রাজ্যশাসন করেন। 

মুঙ্গেরের শাসনপত্র দেবপাঁলের রাজত্বের 

্রয়ন্ত্রংগতংতম বর্ষে লিখিত হয়। ডাক্তার 

হারনলির মতে তিনি ৪৫ বৎসর রাজত্ব 

করেন। ১৮৬২ খ্রীঃ ডাক্তার হল সাহেব 

গোয়ালিয়র হইতে যে এক খণ্ড প্রস্তরলিপির 

বিবরণ প্রকাশ করেন, তাহাতে দেবপালের 

নামে এক জন রাজার উল্লেখ আছে। ইহা 
১০২৫ সংবতাবে (৯৬৮ খ্রীঃ) লিখিত হয়। 

ডাক্তার হারনলি অনুমান করেন যে, এই 
দেবপাল গোৌঁড়েশ্বর দেবপাল ভিন্ন অন্য 

কেহ নহেন। বুদ্দলের শাসনলিপির উক্তি 
অতিরঞ্জিত বলিয়া পরিগণিত না৷ হইলে, 
দেবপাল' পশ্চিমে গুজরাট পর্য্যস্ত স্বীয় আধি- 
পত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। গোপালদেব গুজ- 



আশ্বিন, ১২৯৭) ) টাকার পুরাতন কাহিনী । (৩) 

রাটের বলপভীবংলীর রাজতনয়ার পাঁণি প্রহণ 
করেন । গুজনাট পর্য্যস্ত যে পালবংশ কুল- 

মান ও ক্ষমতায় সুপরিচিত ছিলেন, সেই 
বংশের সর্বপ্রধান নরপতির নাম গোয়া- 

লিয়রের প্রস্তরস্তস্তে অক্কিত থাকা আশ্চর্যের 

বিষয় নছে। দিশখ্বিজ উপলক্ষে মধ্য- 

ভারতের অন্তর্গত চেদিরাজ্যের হৈহয়বংশীয় 
রাজাকে পরাজিত করিয়া, রাজতনয়া লঙ্জ! 

দেবীকে যুবরাঁজ বিগ্রহপালের সহিত পরি- 

ণীত করা দেবপালের পক্ষে অসম্ভব নহে। 

বিহারে বিগ্রহপালের রাজত্বের ভ্বাদশতম 

বর্ষে লিখিত লিপি পাওয়। গিয়াছে । ইনি 
তিন বিগ্রহপালের মধ্যে কোন্ বিগ্রহপাল, 

তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। ডাক্তার হার- 
নলির মতে বিগ্রহপাঁল বা স্ুরপাল ১৫ বৎ- 

সর রাজত্ব করেন। ইমাঁদপুরে মহীপালের 

রাজত্বের অষ্টচত্বারিংশংতম বর্ষে লিখিত 

ছুই খানি ক্ষুদ্র লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
তিব্বত দেশীয় বৌদ্ধ গ্রন্থকার তারানাথ ও 
কানিংহাম সাহেবের মতে তিনি ৫২ এবং 

ডাক্তর হারনলির মতে ৫০ বৎসর রাজ্য 

শাসন করেন। ভাগলপুরের তাত্রশাসন রাজ। 

নারায়ণ পালের রাজত্বের সপ্তদশতম বর্ষে 

লিখিত হয় । ডাক্তার মিত্র ও হারনলি সাহে- 

বের মতে তিনি ২* বৎসর রাজত্ব করেন । 

আমগাছির শাসনপত্র নয়পালের পুত্র তৃতীয় 
বিগ্রহ পালের রাজত্বের দ্বাদশতম বর্ষে 

লিখিত হয়। ডাক্তার মিত্রের অনুমান মতে 

তিনি ২০ বৎসর রাজত্ব করিষ! থাকিবেন । 

কালক্রমে বৌদ্ধ পালরাজগণের অধঃ- 

পতন সংঘটিত হইল । পূর্ববঙ্গে এক অভিনব 
্লীজবংশ দক্ষিণাপথবাসী কর্ণাট রাজবংশীয় 
বজয়সেন কর্তৃক প্রতিষ্তিত হইল। 

বক্রমপূর পরগণার অন্তর্গত রামপালে 

৪১৯ 

সেনবংশের রাজধানী সং স্থাপিত গছ 

বিজয় সেনকে হিন্দুধর্্মে একাস্ত অন্ুরক্ত 
দেখিয়!, হিন্দুধন্মীবলম্বী পূর্ববঙ্গবাঁসী প্রজা- 
বর্গের আনন্দের আর সীম! রহিল না। 

বিজয়সেন বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! 
করিয়া প্রজাপুঞ্জের হৃদয় সবিশেষ আকৃষ্ট 
করিলেন । পাঁলরাজগণের শাসিত প্রদেশের 

হিন্দু প্রজাগণও সর্বাস্তঃকরণে বিজয়সেনের 
বিজয় কামনা করিতে লাগিল, এবং দলে 

দলে তাহারা বিজয়সেনের আশ্রয় গ্রহণ 

করিয়া! ধন্ীন্ুরাগের পরিচয় দিতে লাগিল, 

বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের এই প্রবল সংঘর্ষে 
বৌদ্ধ ধর্মের পরাজয় সাধিত হইল । 

বাঙ্গালার সর্বত্র হিন্দুধর্মের সঙ্গে সঙ্গে সেন 

বংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। পাল- 
রাজগণ নব প্রতিষ্ঠিত সেনরাঁজবংশের প্রতি- 
দন্িতা করিতে অসমর্থ হইয়া পৌও বর্ধন 
ও গৌড় অঞ্চল পরিত্যাগ পূর্বক বিহারে 
আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। প্রাচীন রাঁজ- 
ধানী মুদগগিরি মুঙ্গের) তাহাদের একমাত্র 

আবাসস্থল উঠিল। 
পালরাজবংশের এক শাখা করতোয়। 

নদী অতিক্রম করিয়া, কামরূপের দক্ষিণ 

ভাগে আশ্রয় গ্রহণ করিল। প্রাচীন পৌগ্. 
বর্ধন রাজ্যের রাজধানী বর্ধনকুঠীর সপ্ততি 
মাইল উত্তরে পাঁলবংশীয় যে ধর্ম্মপালের 

রাজধানীর ভগ্নীবশেষ ডাক্তার বুকাঁনন কর্তৃক 

আবিষ্কৃত হয়, প্রবাদ আছে যে, তাহার রাজ্য 

তেজপুর পর্য্যস্ত বিস্তৃত ছিল * ৷ এই পাঁল- 
বংশীয় শেষ রাজাকে নিহত করিয়া খায়েন 

* স্ুপণ্ডিত গ্রিয়ারসন সাহেব বলেন থে, এই 
ধর্মপাঁল সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কর 

বর্তমান | তোয়ার পূর্ধধতটে বর্তমান রঙগপুর ও জগ্গপাইগুড়ি 
জিলাম্ন এক ক্ষুত্র রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। ধযমপুরে 



৩২২. 
রাতারাতি 

বংশীয় নীলধ্বজ খ্রীত্রীয় ত্রয়োদশ শতাবীর 
শেধ ভাগে কামরূপের সিংহাসনে আরোহণ 

পূর্বক কোমতাপুরে স্বীয় রাজধানী প্রতি- 
ঠিত করেন, এবং তিন পুরুষ পর্য্যস্ত তথায় 

গ্রবল পরাক্রমের সহিত রাজত্ব করিতে 

থাকেন। ১৪৯৮ খ্রীষ্টীয়ান্দে বাঙ্গালার 

নবাব আলাউদ্দিন হুসেন সাঁ কোমতাপুর 

বিধ্বস্ত করিয়া, কামরূপ ও আসাম কিছু 
কালের নিমিত্ত বাঙ্গীলার অন্তভূক্ত করেন। 

যে সময়ে পালবংশের এক শাখা সেন- 

রাজগণের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া কাঁমরূপে 
আশ্রয় গ্রহণ ও নব রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, 

সেই সময়ে তাহার প্রধান মূল শাখ! বিহারে 
আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। বাণপাল, উষাঁ- 
পাল, চন্দ্রপাল ও ধর্মপালের আবাসবাটীর 

ভগ্নাবশেষ বর্তমান রঙ্গপুর ও দিনাজপুর 

জিলায় যেমন বর্তমান আছে, সেইরূপ 
বিহারের দক্ষিণাংশে স্থিরপাল, বসস্তপাল, 

তাহার রাজধানী প্রতিষ্টিত ছিল। ধন্মপাল বঙ্গের 

নব্যভংরত | (অষ্টম খণ্ড, যষ্ঠ সংখ্যা। 

ভূমিপাল, কুমারপাল, মদনপাল ও মহেন্ত- 

পালেন্ন শাসন কালের পরিচায়ক কতিপয় 

শীসনলিপি বিহার, নালন্া।, গয়া প্রভৃতি 

স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে, বাঙ্গালা ও ত্রিহুত 
(উত্তরবিহার ):ুতীহাদের হস্তচ্যুত হইলে 
পর তাহারা বারাণসী ও আলাহাবাদ পর্য্যন্ত 

আপনাদের আধিপত্য বিস্তৃত করিয়া! থাকি- 

বেন। সাঁরনাথের শীসনলিপি বারাণসী 
পর্ধান্ত তাহাদের অধিকার বিস্তারের পরিচয় 

দিতেছে । পূর্ববঙ্গ হইতেই সেনরাজগণের 
শীসন প্রভাব প্রথমতঃ আরম্ভ হয়। রাম 

পাল নাঁমক স্থানে তাহাদের রাজধানী সংস্থা- 
পিত হয়। ক্রমে পৌগু,বর্দন (উত্তরবঙ্গ)। 
গৌড় পেশ্চিম বঙ্গ) ও ত্রিহুত ভেত্তরবিহীর) 
সেনবংশীয় রাঁজন্যবর্গের অধিকার ভুক্ত হয় । 

পালবংশীযদিগের আধিপত্য দক্ষিণবিহাঁরে 

নিবদ্ধ হয়। সুবিজ্ঞ ব্রড়ুলি সাহেব অনুমান 

করেন ষে, রামপতিপাল সম্ভবতঃ ১১৫গ্্রীসট- 

যাবে দক্ষিণ বিহারে রাজত্ব করেন। সম্ভ- 

শশা াপপীশীপাশীাশীশী শী শীত শশী শী শশী পল 

পালবংশীয় রাজগণেরই বংশধর হইবেন। ভীহার ! বতঃ কালক্রমে মুদগগিরি মেঙ্ষের) পরিত্যাগ 
রাজধানীর অনতিদূরে মাণিক চন্দ্র নামে বণিক এক ৷ করিতে বাঁধ্য হইয়া, তীহারা বিহার নগ- 

দূ ছুর্গে বাস করিত। ধর্্মপীলকে পরাজিত ও  রীতে আপনাঁদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন 
নিহত করিয়া মাঁণিক চত্্র ধর্শপুর অধিক]র করে। ূ ১১৭৬ এবং ১১৭৮ শ্রীসীয়াকের লিখিত 
ইহার ছুই মাইল পশ্চিমে মাণিকচন্দ্রেব আবাসবাটী 

তাহার স্রপ্রসিদ্ধ স্ত্রীর নাম অনুসারে ময়নামতীর কোট 
নামে এক্ষণে পরিচিত। গ্রিয়ারসন সাহেব এই 

মাণিকচন্দ্রেব (রঙ্গপুর জিলার প্রচলিত ) গান প্রকা- 

শিত করিয়াছেন। তিনি ধন্মপালের সময় নির্দেশ 

করিবার জন্ত নিয়লিখিভ রাজনামাবলী রঙ্গপুর হইতে 

সংগ্রহ করেন। 

(১) ধর্মপাল, ৫) মাণিক চন্দ্র, ৩) গোগী চন্দ্র, 

(৪) ভব চন্দ্র, (৫) এক জন অজ্ঞাত নামা পালবংশীয় 

রাজা, ৬৬) অরাঁজকতার সময় ; (৭) নীলধ্বজ, (৮) চক্র- 

ধ্বজ, (৯) নীলাম্বর (কোমতাপুরের শেষ রাজা )। 

জন প্রবাদ অনুসারে রঙ্গপুরের রাজা ভবচন্ত্র ও 
ঠাহার মন্ত্রী গবচত্ত্র অত্যান্ত নির্বোধ ছিলেন । 

গোবিন্দপালের নামাঙ্কিত লিপি ব্রঙ্লি 

সাহেবের যত্বে গয়াতে আবিষ্কৃত হয় । এত- 

দ্বারা মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজী কর্তৃক ১১৯৯ 

্রীষটায়াবকে রাজধানী বিহার নগরীর সহিত 

দক্ষিণবিহার অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত বৌদ্ধ 
পালবংশীয় রাজগণই তথায় রাঁজত্ব করিতে- 

ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয় । মহম্মদ বক্তি- 

যার খিলজী সটসন্তে বিহার আক্রমণ 

করিতে আসিতেছেন শুনিয়া, কাপুরুষ পাল- 

রাজ রাজধানী পধ্ষিত্যাগ করিম! পালায়ন 

করে। মুসলমান সেনাপতি ছুই শত সেন 



সঙ্গে লইয়া অনায়াসে বিহার নগরী অধি- 
কার করে। ভয়ত্রস্ত নগরবাঁসীদিগের যথা- 

সর্বস্ব লুষ্টিত হয়, এবং নিষ্ঠুর মুসলমান 

সেনার হস্ত তাহাদ্দের অধিকাংশ নিরপরাধে 

নিহত হয়, এই ঘটনার ছই বৎসর পরে 
বিজয়ী বক্তিয়ার লুিত দ্রব্যজাঁতের কিয়দংশ 

উপহার রূপে লইয়া দিল্লীশ্বর কুতুব উদ্দিনের 
সমীপে উপস্থিত হন এবং বহু সমাদরে 

গৃহীত হইয়া বিহারের শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত 

হন। 
পাঁলরাজগণ যে বৌদ্ধধন্মীবলম্বী ছিলেন, 

তাহাদের শাসনলিপি স্পষ্টাক্ষ্রে তাহা 

নির্দেশ করিতেছে । কিন্তু বৌদ্ধ হইলেও 

তীহারা হিন্দু ও বৌদ্ধ সর্ববিধ প্রজাবর্গকে 
সমান ভাবে পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করি- 

তেন। তাহাদের সময়ে হিন্দু ও কবৌদ্ধের 
বিদ্বেষ তিরোহিত হইয়া সর্বত্র শাস্তি ও 
স্থশাসন্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজার 
সমদশিতা ও অপক্ষপাতিতা৷ ও ন্যাঁয়বিচারে 

বৌদ্ধ হিন্দুকে ভাতৃভাঁবে দর্শন করিত। 
এই সময়ে বৌদ্ধ ও হিন্দুর আচার ব্যবহা- 
রাদি বিষয়ের বিরোধ এবং পার্থক্যও অনেক 

পরিমাণে দূরীভূত হইয়া থাকিবে। এই 
সময়ে বাঙগলায় সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহি- 

ত্যের অন্ুশীলনও যে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল, 
পালরাজগণের শাসনপত্রেই তাহ! প্রকাশিত 
রহিয়াছে । এই সময়ে সমস্ত রাজকার্ষ্যে 
সংস্কৃত ভাষা ব্যবহৃত হইত, রাজকর্মচারী- 

দিগকে রীতিমত সংস্কত ভাষা শিক্ষা করিতে 

হইত ও সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি: লাভ করিয়া 
কবিতা রচন। অভ্যাস করিতে হইত। সংস্ক- 
তবিৎ পগ্ডিতগণ তাহাদের সভামণ্ডপ অল- 

আশ্থিন, ১২৯৭।) ঢাকার পুরাতন কাহিনী । (৩) 

স্বতি করিতেন । ইতি পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, ৰ 
রাজা নারায়ণপালের মন্ত্রী গুরব মিশ্র স্বয়ং | করেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় কোন্ কান 

৩২৩৬. 

বুদ্ধল ও ভাঁগলপুরের শাসনলিপির শ্লোক 

রচনা! করেন। তিনি বেদবেদাস্ত ও কাব্য- 

জাযাতিষ প্রভৃতি. বহুবিধ শাস্ত্রে স্ুপপ্ডিত 

বলিব! প্রসিদ্ধি লাভ করেন । নারায়ণ দত্ব 

নামে এক ব্যক্তি গৌড়েশ্বর মহারাঁজ নয়- 
পাল দেবের রন্ধনশালার অধ্যক্ষ ছিলেন। 

এই নারায়ণের পুক্র চক্রপাণি দত্ত এক জন 
অতি প্রসিদ্ধ বৈদ্যকশাস্ত্রীয় গ্রন্থকার । তিনি 

তন্বচন্দ্রিকা, চিকিৎসাসংগ্রহ ( গৃড়রাজ্য- 

বোধক ), চরক-তাঁৎপর্য্য-দীপিকা ও শবা- 

চন্দ্িকা নামে আয়ুর্ষেদশীল্জ্রীম অভিধান 

প্রণয়ন করেন। তিনি বৈদ্য ও নারায়ণের 

পুত্র বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 

দেবং প্রণম্য হেরন্বং, বৈদ্য শ্রীচক্রপাঁণিন| । 

ভৈষজ্যশববোধায় ক্রিয়তে শবচক্রিক1 ॥ 

( শব্দচন্দ্রিক! ) 

গৌঁড়াধিনাঁথরসবত্যাধিকারি-পাত্র- 

নারায়ণস্ত তনয়ঃ স্ুনয়ো দত্তবঙ্গাৎ ()। 

ভানোরন্ুপ্রথিত-লোঁধঘ লী কুলীনঃ 

শ্রীক্রপানিরিহ কর্তৃুপদাধিকারী ॥ 

চক্রপাঁণির তত্বচন্ত্রিক গ্রন্থের টীকাকার 

শিবদাস সেন লিখিয়াছেন যে, এই "গড়া 
ধিনাথ শবের লক্ষ্য গৌড়েশ্বর নয়পাল 
দেব। এই কথা! কত দূর প্রামাণিক, তাহ 
বলিতে পারি না। 

পণ্ডিত জগন্মৌোহন "তর্কাঁলঙ্কার স্বপ্রকা- 

শিত চগ্ডকৌশিক নাটকের ভূমিকায় 
লিখিয়াছেন যে, ক্ষেমীশ্বর নামে জনৈক 
স্বকবি ও স্ুপপ্ডিত গৌড়েশ্বর মহীপালের 

সভাসদ্দ ছিলেন । তিনি মার্কগডেয় পুরাণের 

অন্তর্গত রাজর্ষি হরিশ্ন্দ্র ও বিশ্বামিত্রেন্ব 

প্রসিদ্ধ করুণরস পূর্ণ উপাখ্যান অবলম্বন 

করিয়া সংস্কতে চগকৌশিক নাটক রচন। 



৩২৪ 

জানিনা। 

পাঁলরাজগণের ধর্মসন্বন্ধে ভারতীয় ইতি- 
হাঁসবিংদিগের মধ্যে মতভেদ না থাঁকিলেও, 

তাঁগদের জাতি সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে । 

আবুল ফাঁজলের মতে তীহারা কায়স্থ 
ছিলেন। গৌড়ীয় ভাষাতত্বের লেখকগণ 

বিগ্রহপাঁলের পরী লজ্জা! দেবী যে হৈহয় 

বংশীয় রাজতনয়া ছিলেন, তাহ! জানিতে না৷ 

পাঁরিয়া পালরাজগণকে হৈহয়জাতীয় ক্ষত্রিয় 

বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। একটা অস্পষ্ট 

জনপ্রবাদদ অবলম্বন করিয়া কানিংহাম ও 

ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব তাহাদিগকে ভূঁইহার 

বংশীয় বলিয়া অনুমান করেন । ভাক্তর হার্- 

নলি তাহাদিগকে গহড়বাঁড় বংশীয় ক্ষত্রিয় 

কল্পনা করিয়া রাঠোরবংশীয় কনোজরাজ 

চন্দ্রদেবকে পালবংশীয় বৌদ্ধ মহীপাঁলের 

হিন্দুধর্ম্ণাবলম্বী পুত্র বলিয়া অনুমান করি- 

য়াছেন। বাঁবু কৈলাস চন্দ্র সিংহ ডাক্তার 

হারনলির এই স্বকপোল-কল্পিত অনুমানের 

প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া স্বীয় পুচ্ছগ্রা- 

হিতা ও অনুকরণপ্রিয়তার পরিচয় দিয়া- 

নব্যভারত । 

তাহাদের জাতি সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নাই, 

(অষ্টম খণ্ড) ষষ্ঠ, সংখ্যা | 

তথাপি বললভী ও হৈহয়বংশীয় ক্ষত্রিয় নৃপতি- 
দিগের এবং রাজ্যকুটাপতির সহিত তাহা- 

দের সম্বন্ধ বন্ধন দৃষ্টে, পালবংশের ক্ষত্রিয় 
অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ দেখা 

যাইতেছে ন1। 

পাঁলবংণীয় নৃপতিবর্ণের সহিত ঢাকার 

ইতিহাসের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, 

তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ এ পর্য্যস্ত পাওয়া যায় 

নাই। জনপ্রবাদের প্রতি নির্ভর করিয়। 

আমরা শিশুপাল, যশপাল ও হরিশ্ন্ত্র 

পালকে বুড়ীগঙ্গা ও ধলেশ্বরী নদীর উর্তর 

তীরস্থিত ভূভাগের বিভিন্ন স্থানে রাজত্ব 

করিতে দেখিয়াছি । তীহাদের "পাল উপাঁধি 

ভিন্ন তীহাদিগকে জনশ্রুতি অনুসারে পাল- 

বংশীয় বলিয়া নির্দেশ করার অন্ত কোনও 

অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়! যায় 

নাই। আমরা এখানেই পালরাজগণের 

অসম্পূর্ণ বিবরণ সমাপ্ত করিলাম । ভবিষাতে 

আদিশুর ও সেনরাজগণের বিবরণ সংক্ষেপে 

প্রদান করিব । 
শ্রীত্রিলোক্য নাথ ভর্টীচাধ্য । 

কৌলিন্য ও কুসংস্কার । 
অজ্জানতা ও কুসংস্কারের গভীর অন্ধ- 

কার ভেদ করিয্না অতীত সাক্ষী ইতিহাসের 

আলোচনায় প্রয়োজন নাই। সময়ের যব- 

নিকা উদ্ঘাটন করিয়া বাঙালীর সামাজিক 

ও ধর্দনৈতিক জীবনের ভ্রমোন্নতি প্রদ- 

ব্নও আমাদের উদ্দেশ্ত নহে। সমাজরূপ 

বিশালক্ষেত্রে কত কণ্টক বৃক্ষ জন্মিয়া' কাল 

সহকারে আপনি লয় পাইয়াছে, কে তাহার 
সংখ্যা করিতে পারে? কিন্তু ভগ্রমূলাবশেষ 

বৃঙ্গের ন্যায় যে গুলি অদ্যাপি সমাজ ক্ষেত্রে 

প্রোথিত রহিয়াছে, তাহা সমূলে উৎপাটিত 

হওয়াই বাঞ্চনীয় । তবে বর্তমান হিন্দুসমাজ 
রক্ষণশীল অথবা উন্নতিশীল কোন্ মতের 

অধিক পক্ষপাতী, স্থির কর! আবশ্যক । 



আশ্বিন, ১২৯৭) : কোৌলিন্য ও কুসংস্কার | ৩২৫. 

আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় তিন্ন অধিকাংশই চার সম্পন্ন, (২) বিনয়ী, (৩) বিদ্বান, ৫৪) 

যে রক্ষণশীলতা মতের অনুমোদন করেন, : গৌরবান্বিত ও ৫৫) তীর্থ দর্শন-পরায়ণ এবং 

বোঁধ হয় ইহ! বলা বাহুল্য । কিস্তু ইহাতে | (৬) ধরে শ্রদ্ধাবান্, (৭) সৎপথে অর্জনশীল 
বিন্ময়ের কারণ কিছুই নাই। যে নিয়ত | ও সংপাত্রে দানশীল এবং (৮) তপোনিষ্ঠ ও 
অন্ধকারে বাস করে, সে যেমন অন্ধকার প্রিয় | (৯) দাতা, এই নব গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিই 
হয়, আলোক হা করিতে পারে না, আম- | কুলীন পদবাচ্য ছিলেন। পাঠক এখন বলুন 

রাও যে তথাবিধ কারণে কুসংস্কার-প্রিয় | দেখি, ইহা কি ব্যক্তিগত, অথবা গুণগত, না 

হইব, ইহা! কিছুই বিচিত্র নহে। যাহ! প্রাচীন ; বংশগত উপাধি ? সামান্ত পাঠশালার ছাত্রও 
তাহাই যে মৌলিক ও সর্ধথ! দোষস্পর্শ-শূন্ত, ! বোধ হয় এই সহজ সিদ্ধান্তে উপনীত 

ইহার তুল্য অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত আর দ্বিতীয় হইবে যে, ইহা যদি বংশগত উপাধি হয়, 
সম্ভবে না। প্রাচীনতার প্রতি এইরূপ অন্ধ- | তবে বি-এ, এম, এ, তর্কালঙ্কান, স্যায়রদ্ব ও 

বিশ্বাস জাতীয় উন্নতির প্রধান অন্তরায় |; বিদ্যাসাগর প্রভৃতি উপাধিগুলি বংশগত 
বস্ততঃ শিক্ষা ও সভ্যতাঁলোক বিস্তার ভিন্ন | হইলে হানি কি? কেহ কেহ এই কুসংস্কার 
সামাজিক ও নৈতিক পরিবর্তন সম্পূর্ণ প্রণালীর পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়! নানা 
অসম্ভব। সমাজের গতি দেশ কালের আব-! বিধ অপসিদ্ধীস্ত কল্পন! করিয়া! থাকেন, সে 

রণ ও পূর্ববর্তী সংস্কারের ' সংকীর্ণ সীমায় ৰ গুলিও প্রস্তাবিত প্রবন্ধে অবশ্ত বিচার্যয। 

নিবদ্ধ। সুতরাং কোন দেশে কোন কাঁলে «কৌলিন্ঠি মর্ধ্যাদা বংশ 'পরম্পরাগামী 

কুসংস্কারের আধিপত্য সহসা এক দিনে | করাতে আমাদিগের ইংরেজি শিক্ষাভিমানী 
বিলুপ্ত হয় না। অপিচ, প্রাচীন আচার | কৃতবিদ্য মহোঁদয়গণ বল্লাল সেনের প্রতি 
ব্যবহার ও নিয়মাবলীর প্রতিও লোকের | অপরিমিত গালিবর্ষণ ও কুলীনের প্রতি 

অন্ধ বিশ্বাস সহসা তিরোহিত হয় না। ! অযথা অবজ্ঞা ও বিছ্বেষভাব প্রকাশ করেন । 

ইংরেজী শিক্ষার আলোকে এ দেশ আলো- | তাহার কি চাছেন যে, পরীক্ষা করিয়। 
কিত না হইলে সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি : পাঁরদর্শিতান্রুসারে উচ্চ ও নিয় কুলীন স্থির 
যে সুদূর-পরাহত হইত, তাহাতে বিনম্র | করিতে হইবে? * * * যেবিলাতকে 

সন্দেহ নাই। তথাপি পাশ্চাত্য শিক্ষার: আমরা সকল বিষয়ে অভ্রান্ত ও সর্বথী। কুসং- 
বিরোধী কুসংস্কার গুলি অদ্যাপি সমাজে বদ্ধ-; স্কার শুন্য মনে করি; আমরা সেখানে কি 

মূল দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কৌলিন্ঠ দেখিতে পাই । “লর্ডের” পুত্র “লর্ড” (কুলীন) 
প্রথা সম্বন্ধেই আমরা বর্তমান প্রবন্ধে | হন, না! তিনি পরীক্ষায় অকুৃতকার্য্য হইলে 
আলোচন। করিব । লর্ড দল হইতে খারিজ হন, না যে অন্য 

কৌলিন্ত প্রথার মূল স্ুত্রটী এই ছিল ₹-_ | কেহ ভাল করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় 

“আচাঁরো বিনয়ো! বিদ্যা প্রৃতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনং, | উত্তীর্ণ হইলেন, তিনি “লর্ড” কেলীন) হইয়। 
নিষ্ঠ। বৃত্তি স্তপো দানং নবধা কুল লক্ষণং।» | গেলেন? যদি ইংলপীয় কৌলিন্য আতি- 

এই সমস্ত লক্ষণ অন্ুসারেই কুলীন ও | জাত্যগত না৷ হইয়া যোগ্যতা বা পাত্ডিত্য 
অকুলীনের প্রভেদ জ্ঞাপিত হইত । (০১) সদা- | সাপেক্ষ হইত, তাহা হইলে নিউটন বা 



৩২৬ 

ডারউইন, জনষ্টয়ার্ট মিল বা হাবার্ট স্পেন- 
সার, ফসেট বা ব্রাইট এত কাল সদা 
“মিষ্টর” নামে অভিহিত হইতেন না 1” * 

৬. এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে 

ভারতের ও বিলাতের সামাজিক অবস্থা 

তুলনা কর! আবশ্বক 1 ভারতে জাতিভেদ 

প্রথা, ধর্ম ও প্রকৃতিগত প্রভেদ অনুসারে, 

নিরূপিত হইয়াছে । যথা, “সত্য, দান, ক্ষমা, 

শীল, অহিংসা, তপন্তা ও দয়া, এই সকল 

লক্ষণ ধাঁহাতে লক্ষিত হয়, তাঁহাকেই ব্রাঙ্মণ 
বলে। যে সকল মনুষ্য রজোগুণ প্রভাবে 

কাম ভোগাসক্ত, তীক্ষ, ক্রোধশীল ও সাহসী 

হইয়া ব্রহ্মভাব হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, 
তাহার! ক্ষত্রিযম নামে পরিচিত ।? যাহার! 

রজ ও তমোগুণ প্রভাবে ব্রহ্মভাব হইতে 
ব্খলিত হইয়া বণিকু-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, 
তাহারাই বৈশ্ত। যাহারা তমোুণ প্রভাবে 
হিংসা-পরতন্ত্,। লু্-স্বভাব, সর্ব-কর্োপ- 
জীবী, মিথ্যাবাদী ও শোৌচ-পরিভ্রষ্ট, তাহা- 

রাই শূদ্র বলিয়া অভিহিত 11” কিন্তু ইউ- 
রোপ প্রভৃতি দেশে আমরা কি দেখিতে 

পাই? তথায় ধনী ও ক্ষমতাবান একজাঁতি, 

দরিদ্র ও অক্ষম অন্য জাতি । তাহাদের 

মধ্যে পরস্পর আহার ব্যবহার ও আদান 

্রদীন নিষিদ্ধ এমন কি, কোন সিবিলিয়ান 
মহাত্মা বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে তাহার পণ্য- 

জীবী ভ্রাতার সঙ্গে একত্র বসিয়া এক 

টেবিলে আহার করেন না । ধন ও পদগৌর- 
বান্ধতা-জনিত বৈষম্য, সাম্যবাদী দেশে, 
ইতোধিক আর কি সম্ভবপর হইতে পারে? 
বস্ততঃ সেখানে জাতিভেদ ও যত প্রকার 

" *' “কৌলিন্য প্রথা” শীর্ষক প্রবন্ধ_-মালঞচ। 
1 মহাভারত--বনপর্ধ্ব,-জ্রীতারাঁকুমার/ কবিরত্ব 

কর্তৃক অনুবাদিত। রর 

নব্যভারত ৷ (অষ্টম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা । 

সামাজিক ভেদ পরিকল্পিত হইতে পারে, 

সমস্তই ধন-বৈষম্য হইতে উৎপন্ন । মুদ্রা- 
হীনতা! যে সকল দোষের মূল 5ও সামাজিক 
সর্ববিধ উন্নতির প্রধান অন্তরায়, ইউরোপ 
প্রভৃতি দেশ তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল। 
“ডিউক” “নাইট” ও “আরল” প্রভৃতি 
উপাধিগুলি তথায় স্বর্ণ মূল্যে বিক্রীত হইয়া 
থাকে; এবং তাহা বংশানুক্রমিকও দেখিতে 

পাওয়া বায়। কারণ গুণান্থুসারে নির্বাচন 

ভিন্ন ধন বৈভব যে উপাধির একমাত্র নিয়া- 
মক, তাহা বংশগত না হইবে কেন? সেই 

জন্যই প্লর্ডের” পুত্র প্লর্ডগ ও *“ডিউকের” 

পুত্র “ডিউক” উপাধিতে বিভূষিত হন। 
অন্মদ্দেশেও এরূপ দৃষ্টাস্তের অপ্রতুল নাই। 
বাজ! বাহাছর, বায় বাহাছুর, নবাব ও বাদ- 

সাহ প্রভৃতির বংশধরের! যে পৈত্রিক উপাঁ- 
ধিতে অধিকারী হন, ইহা কে না জানে? 
এখন জিজ্ঞান্ত এই যে, উল্লিখিত উপাঁধি- 

গুলি ও হিন্দু সমাজের কৌলিন্য উপাধি 
সমস্তই কি এক শ্রেণীর? যে নিতান্ত অন্ধ, 
সেও বোধ হয় এতছুভয়ের প্রকৃতিগত 

মৌলিক পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ 

হইবে; স্থৃতরাং সে সম্বন্ধে অধিক বলা 

নিশ্্রয়োজন। তবে বিলাতী কৌলিন্তকে এ 
দেশীয় কৌলিন্তের আদর্শ কল্পনা করিয়! 

কৌলিন্ত প্রথা বংশগত হওয়া সম্বন্ধে আপত্তি 

নিতান্তই অকিঞ্চিংকর। আর যদি ইউরো- 

পীয় সমাজে কুপ্রথা ও কুসংস্কারের আধি- 

পত্যই থাকে, আমরাও কি অন্ধভাবে তাহার 
অনুসরণ করিব? আদর্শ ব্যক্তির ব! সমা- 

জের গুণের অন্থৃকর্ণ করাই মহত্ব লাভের 
একমাত্র উপায়) কিন্তু দোষের অন্ধুবর্তী 

হওয়া অধঃপতনের ক্রমনিয় সোপাঁনে অব- 

তরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
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আর এক শ্রেনীর আপত্তিকারী দেখিতে 

পাওয়া যাক । তীহাদের মত এই যে,যে 

সত্য-পরায়ণতা, বিশুদ্ধাচার ও ধর্ম্মনিষ্ট 

ব্রাহ্মণত্বের লক্ষণ বলিয়া! শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, 

গুধু জন্মগুণে যাহা লাঁত করা যায় না, সেই 

সদাচার-ভ্রষ্ট অনৃতবাদী, পরহিংসাঁ-পরায়ণ 

ব্রাহ্মণ-সম্তান যদি ব্রাক্ষণ বলিয়া পরিগণিত 

হন, তবে কুলীনের বংশ পরম্পরাক্রমে 
কুলীন না হইবে কেন? এ যুক্তিটীও আমা 

কৌলিম্য ও কুসংস্কার | ৩২৭ 

এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যেও ভারতে যত 
কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, স্থুলেখক ও 
বাকী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সমস্তই উল্লি- 
খিত বর্ণত্রয় হইতে । হিন্দু সমাজের নিয্ন- 
স্তরের লোক যে অচিরে এইরূপ জ্ঞানী ও 

প্রতিভাশালী হইয়া সমাজের শীর্ষস্থান অধি- 

কার করিবে, এরূপ আশা করা স্থুকঠিন । 

সুতরাং এই সমস্ত শীর্্যালোচন! করিয। 
প্রতীতি হয় যে, ব্রাঙ্ষণত্ব বংশগত না হই- 

দের নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। , লেও জন্মগুণ যে ব্রাহ্মণ 

আমরা স্বীকার করি যে, জন্মগুণে বংশপরি- 

চয়ার্থ ব্রাঙ্গণ নামে অভিহিত হওয়া ভিন্ন 
কেহ কখনও ব্রহ্মবিদ্যা-পরায়ণ ব্রাঙ্গণ 

হইতে পাঁরে নাঁ। সদাচাঁর, তপশ্চর্য্যা ও 

সত্যবাদিতাই ব্রাঙ্মণের লক্ষণ। কিন্তু এই 
সমস্ত বিশুদ্ধাচার ও নৈতিক উতকর্ষতা 

ধারাবাহিকরূপে বংশ পরম্পরা ক্রমে অনু- 

চিত হওয়াতে ব্রাঙ্গণ সন্তান যত সহজে 
গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারেন, অস্ত্যজ 
জাতি মধ্যে কেহ কখন সেরূপ পারে কি 

না, সন্দেহ । সেই জন্যই হাঁড়ি, ডোম, চগ্ডা- 

লের বংশে ব্রাঙ্গণত্ব লাভের উপযোগী সদ্- 

গুণশালী লোক কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। জ্ঞান 
ও প্রতিভা সগ্বন্ধেও শ্রেষ্ঠবর্ণ ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য 
শৃদ্ প্রস্থৃতির সঙ্গে অন্ত্যজ জাতির তুলনা 
অসম্ভব। প্রাচীন কালের কথা! গণনার 

বাহিরে রাখিয়া বর্তমান সময়ের সার্ধ 

শতাব্দী পূর্বে দৃষ্টিপাত করিলেও আমরা 
কি দেখিতে পাই ; যখন শুভক্ষণে এদেশে 

ইংরেজি শিক্ষার সুত্রপাত হইয়াছে, ধর্মের 

নামে অধর্শের প্রশ্রয় তিরোহিত হইয়া 

কুল, তাহাতে সন্দেহ নাই । স্থতরাং ব্রাহ্মণত্ব 
বংশগত হওয়াতে সমাজের যত ন। অনিষ্ট 

সম্ভাবনা, কৌলিন্ত প্রথায় তাহা অপেক্ষা 
শতগুণ অনিষ্ট সংসাধিত হইতেছে । এই 

মতটী সত্যের অধিক সন্লিহিত কি নী, 

তাহা স্থবিবেচক পাঠকগণের বিবেচনা 
সাপেক্ষ । 

প্রাচীন ভারতে জাতিভেদ প্রথা অংশতঃ 

শ্রমবিভাঁগ নীতির উপরও প্রতিঠিত ছিল । 

ব্রাঙ্মণ। .যজন, যাঁজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা 

পরায়ণ ছিলেন । সংসারে নিলিপ্ থাকিয়া 

পর ব্রহ্ষের নিষ্কাম উপাঁসন্াক্-আহার! জীবন, 
অতিবাহন করিতেন ।_ ক্ষত্রিয় যুদ্ধ ব্যবসায়ী 

ছিলেন; বৈদেশিক শক্রর আক্রমণ হইতে 
স্বদেশ রক্ষা ও যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি সার্মধিক 

ব্যাপার তীহাদ্দের কর্তব্য কর্মরূপে পরি- 

গণিত ছিল। বৈশ্ঠ কৃষি ও বাণিজ্য বাবসা 

দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত; এবং শুদ্র' 

ব্রাহ্মণের দাঁস অথবা দাসত্ব ব্যবসায়ী হইয়া 

সমাজের নিয় শ্রেণীতে স্থানলীভ করিয়া- 

ছিল। এই শ্রমবিভাগ নীতি যে জাতিভেদ 
আচগাল ব্রাক্ষণ সকলেই জ্ঞান ও ধর্মালো-) প্রথার মূল ভিত্তি, তাহ! বুদ্ধিমান ব্যক্তি 
চনায় অধিকার লাভ করিয়াছে, দেই সম": মাত্রেই স্বীকার করিবেন। এঈকপ উচ্চ 

-হকশল-হুইতে বর্তমান উনবিংশ শতাবীর]। নীচ প্রদ্ধেদ সমাজে আবহমার্মকাল হইতে 



পাপা পিস সপ টির িরাতেরের মতে 

দ্বলিয়! আসিতেছে । আরজ্ঞান ও প্রতি- 
ভার আত অব্যাহত রাঁখিবার জন্যও শ্রেষ্ঠ 

বর্ণের সঙ্গে অন্ত বর্ণের শোণিত-সংযৌগ 

সর্ধথা অবৈধ | স্থতরাঁং পরস্পর ভিন্ন বর্ণে 

ভোজান্নতা ও বিবাহাদি ক্রিয়া প্রাচীন 
কাল হইতে নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্ত কৌলিন্ত 

প্রথার মূলে এরূপ কোন বৈজ্ঞানিক কারণ 
নিহিত আছে কি ?[ৈই প্রথা কি সদ্গুণের 
আদর এবং দোষের শাঁসন জন্য একটী রাজ 

নিয়ম মাত্র নহে ?]যেমন দশ দশ বৎসর 

অন্তর গবর্ণমেণ্ট লোকসংখ্য। গ্রহণ করেন, 

তেমনই যদ্দি কৌলিন্তের লক্ষণানুসারে নির্দিষ্ট 
কয়েক বৎসর অস্তে বিচার হইয়া! কুলীনের 

তালিকা প্রস্তত হইত, তাহ! হইলে কি আর 
বর্তমান কৌলিস্ত প্রথা সমাঁজের ছুরপনেন্ন 
কলঙ্ক স্বরূপ হইত? একথ| সাহস পূর্বক 
নির্দেশ করা যাঁয় যে,সর্বথা অপাত্রে স্তস্ত হইয়! 

কৌলিন্ত ষে জঘন্ঠ আকার ধারণ করিয়াছে, 
কৌলিন্ত-প্রথা-প্রবর্তকের মূল উদেশ্ত তাহ! 
ছিলনা । ইয়োরোপে যেমন ধন_ গৌরবে 
কৌলিন্, এদেশে তেমনই গুণ_ গৌরব 
অনুসারে কোলিন্য উপাধি প্রদত্ত হইত্। 
দেশের ছুরদৃষ্ট বশতঃ সমাজ-সমুদ্র-মস্থনে 
অমৃতের পরিবর্তে হলাহল উঠিয়াছে। আজ 
এমন কেহ নাই যে, এই হলাহল পান করিয়া 
সমাজের প্রাণ রক্ষা করে। তাই আজ 

কৌলিন্য বংশগত, কুলীন মেলবদ্ধ, দেশ 
মন্ত্রমুগ্ধ ও অধঃপতিত। 

অনেকে আপত্তি করিতে পারেন যে, 

কুলীন অর্থাৎ গুণবাঁন এবং অকুলীন বা 

শুণহীনে পরস্পর স্বাতিস্ত্য রক্ষা হওয়া কি 
বাঞ্ছনীয় নহে? যদি তাহা হয়, তবে উভয়ত্র 

উল্লিখিত বংশ পরম্পরায়ও আহার ব্যবহার 
এবং উদ্বাহাদি ক্রিয়া! অবশ্ঠ নিষিদ্ধ হওয়াই 

(অষ্টম খণ্ড, ষষ্ঠ মং । 

উচিত। কিন্ত এই যুক্তিটী আমাদের যত না 
প্রতিকূল, তাহা অপেক্ষা অনেকাংশে অন্ধু- 
কূল বলিতে হইবে । আমরা স্বীকার করি 

যে, গুণবান স্বামী ও গুণবততী ভার্য্যার মিলন 

সর্বথা স্তায়ানুমোদিত সন্দেহ নাই। এরূপে 

শুণের সমাদর রক্ষিত হয়, এবং অবৈধ 

মিলন বিরহে উত্তরোত্তর গুণবানের সংখ্য। 

বৃদ্ধিও ইহার আব্্ন্তাবী ফল বলিতে 
হইবে। কিন্তু জিজ্ঞান্ত এই, একপ বাঞ্চনীয় 

মিলন হলে গুণবান ও গুণহীন বলিয়া পৃথক 

পৃথক বংশ নির্দেশ করা কি স্বভাঁব-বিরুদ্ধ 

ফার্ধ্য নহে? জাঁতিভেদ অথবা বর্ণভেদ 
মূলক যেখানে ত্রাঙ্গণ ও শুদ্রাদির স্তায় 

পরস্পর প্রকৃতিগত প্রভেদ বিদ্যমান নাই, 
অথচ শ্রমবিভাগ নীতি অন্ুসারেও বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের ন্যায় পৃথক পৃথক ক্রিগ্নানুষ্ঠান- 
জনিত বৈষম্যও লক্ষিত হয় না; যেখাঁনে 

কুলীন ও অকুলীনের ব্যক্তিগত শ্রেণী বিভাঁগ- 

স্থলে বংশ নির্দেশ করা কি ঘোরতর অজ্ঞা- 

নতা ও কুসংস্কারের ফল নহে? এক পিতার 

পুত্র কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ, কেহ বুদ্ধিমান, 
কেহ স্থুলবুদ্ধি, কেহ বিনীত শীস্ত, কেহ বা 

উদ্ধত-ম্বভাব দেখিতে পীওয়া যায়। একই 
শুক্র শোণিতে জন্ম হওয়া সত্বেও বদি এরূপ 

প্রভেদ লক্ষিত হয়, ঙবে বংশ পরম্পরা- 

ক্রমে যে আরও কত গুরুতর পার্থক্য 

জন্মিতে পারে, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে 

পারে। স্থতরাং কুলীনের বংশান্ুক্রমে 

যে সকলেই কৌলিন্ত লক্ষণীক্রাস্ত নবগুণ 

বিশিষ্ট হইবে, এরূপ মনে করা উন্মাদ 

কল্পনা বই আর কিছুই নহে। অতএব 
ইছা! অবনত স্বীকার্ধ্য যে গুণবানের সন্মান 
ও উৎসাহ বর্ধন এবং স্বাতন্ত্য রক্ষার জন্য যে 
কৌলিন্ত প্রথার স্থষ্টি, তাহ! ব্যক্কিগত অথব। 



আশ্বিন, ১২৯৭ |) 

গুণগত 'উপাঁধি ভিন্ন কখনই বং 

নহে। 

হিন্দুসমীজে অদ্যাপি ব্রাহ্মণ ও শুদ্রদিতে 

যেরূপ প্রভেদ বিদ্যমান, কুলীন, শ্রোত্রিয়, 

ংশজ ও তঙ্গকুলীন প্রভৃতি কুলীন সম্প্র- 

দায়ের অসংখ্য পর্যায় পরম্পরার প্রভেদও 

তাহা অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যুনতর বলিয়া 

কৌলিন্য ও কুসংস্কার । 

শগত ।মরশন্স্তন-কারী কৌলিল্ত € 
ক্রিয়া সমাধা হয়, তাবৎ সামাজিক মঙ্গলের | 
আশাও স্থুদুরপরাহত |; 

হিন্দশাস্ত্রে অষ্ট প্রকার বিবাহ পদ্ধতি 

উল্লিখিত আছেঃ তন্মধো পৈশাচিক বিবাহ 

সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম | কিন্ত এই গণন! অন্ত- 
সারে ধরিতে গ্নেলে বর্তমান কৌলিন্য বিবা- 

বোধ হয় না। ব্রাঙ্গণ, শৃদ্র অথবা বৈশ্- ; হের স্থান কোথায় হইবে, তাহা স্থির করাও 
কণ্ঠ বিবাহ কন্সিলে যেমন তজ্জাতিত্ব প্রাপ্ত 

হন) “কুলীনেরা শ্রোত্রিয়কে কন্তাদান 

করিলে বংশজ এবং নিকষ কুলীনেরা বংশ- 

জের কন্ত গ্রহণ করিলে স্বরুত-ভঙ্গ আখ্যা 

পাঁন।” অর্থাৎ পূর্ব গৌরব ভ্রষ্ট হইয়া 
পতিত হন। শ্রাদ্ধ কতদূর গড়ায় দেখুন । 

ইহা! যদি ব্যবস্থা! হয়, তবে অব্যবস্থা কাহাকে 
বলে, জীনি না। অনেকে আবাঁর এই অসার 

কৌলিন্য প্রথার অংশতঃ সংস্কার প্রয়াশী; 

| 

| 

| 

ূ 

কঠিন। অশীতিপর বৃদ্ধের সহিত সপ্তম বর্ষীয়া 
বালিকাঁর এবং চত্বারিংশত্ বর্ষীয়া' প্রৌঢার 
সঙ্গে দশম বর্ধীয় বালকের পরি, কিরূপ 
অন্রাবনীয় দৃশ্ঠ, তাহা মনে করাও কষ্টকর । 

ভাবতীয় আদিম অনার্য সমাজে যুখন 
সভ্যতার আলোক প্রবিষ্ট হয় নাই, একমাত্র 

পাঁশন প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি জন্তই যখন বিবাঁ- 
হের প্রয়োজন হইত, তৎকালীন সমাজে 
বে সমস্ত কুৎসিত বিবাহ প্রণালী 'প্রচলিত 

আমরা বপি যে, তাহাদের মত ভ্রান্তবুদ্ধি ; ছিল, আধুনিক কোৌলিম্ত বিবাহ তাহ্ 
আর কেহুই নহে। মূলশৃন্য বিষয়ের মূলাম্স- ৷ অপেক্ষা কোন অংশেই উৎকৃষ্ট বলিয়া বো 

সন্ধানে চেষ্টা করা ও আকাশে অট্টালিকা | হয় না। একটা দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর যাউক। 
নির্মাণ করা উভয়ই তুল্য, কারণ যে কুসং- | "দক্ষিণ ভারতবর্ষে রেট বলিয়া একটা 
স্কার ভিত্তি উপর বর্তমান কৌলিন্তপ্রথা। জাতি আছে। তাহাদের মধ্যে এক অদ্ভুত 
প্রতিষ্ঠিত, তাঁভা সংস্কার অথবা সমূলে উৎ- 1 বিবাহ প্রণালী প্রচলিত। প্রাপ্ত-যৌবন। 
পাঁটন করা একই কগা। অপিচ বিষবৃক্ষের বিংশতি বা ততোধিক বর্ষ বয়স্কা স্ত্রীলোকের 

শাখাচ্ছেদ না করিয়। আমূলত উত্পাটন একটা পাঁচ বৎসরের বালকের সহিত বিবাহ 

করাই স্ুরুধাণের কাজ, কিন্তু কুলীনের! 
স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া! যে এই কুসংস্কার নীতির 
মুলোচ্ছেদ করিবে, ইহা স্বপ্রের অগোঁচর। 
আর এখনও সমাজে অশিক্ষিত লোকের 
খ্যাই অধিক; ছূর্ভাগ্য বশতঃ সেই রক্ষণ 

শীল সম্প্রদায় বিশেষ সমাজের হর্তী কর্তা 

বিধাতা । তাহাদের নিকট কৌলিন্ত প্রথার 
অপকারিতা বর্ণন ও অরণ্যে রোদনে কিছুই 
ইতর বিশেষ নাই। কিন্ত যাবৎ না৷ সমাজ 

৪২ 

হয়। বালকের যৌবন প্রাপ্তি পর্য্যন্ত তাহার 

সত্রীকে যে গর্ভধারণে নিরস্ত থাকিতে হয়, 
এরূপ নহে । সেই স্ত্রী তাহার স্বামীর মাতুল 
গো্গীর কোন যুবার সহবাসে গর্ভধারণ 
এবং সন্তান প্রসব করিতে থাঁকে। সন্তান- 

গুলি যদিও এইরূপে উৎপন্ন, তথাপি সেই 
বালক স্বামীর সন্তান বলিয়াই পরিচিত 
হ্য 1৮৯ নি 

তক 

“বিবাহ বহস্ত'“ শীর্ষক প্রবন্ধ--ম[লঞ্চ। 



ও) ০ মব্যভাঁরত | (অষ্টম খণ্ড, ষ্ঠ সংখ্যা | 

এ .বিবাহ এই বর্ষর 
গুগ্সিত প্রথার কতকাংশে অন্থু- 

রূপ, সন্দেহ নাই) (বিবাহ-ব্যবসায়ী কুলীন 

সম্তাঁনগণ সপ্ততি, অশীতি, কখন বা ততো- 

ধিক রমণীর পানিগ্রহণ করিতেও কুষ্িত 

হন না। কিন্তু পীর ভরণ পোষণ ও 

রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাহার . পিতৃ পরি- 

বারের হস্তেই স্তাস্ত থাকে । অন্য কথা ,দুরে 
থাকুক, প্রচুর রূপে কৌলিন্ত-মর্যাঁদা প্রাপ্ত 

ন1 হইলে প্রাণান্তেও ইহাবা পড়ীর মুখ দর্শন 
করেন না 0 কুলীন কুলসর্ধন্ব নাটক ও 

অন্যান্ত গ্রন্থে কৌলিন্য বিবাহের বিষময় 

ফল বিশদ ভাবে বিবৃত হইয়াছে, সুতরাং 

সে সম্বন্ধে বাহুল্য বর্ণনা নিশ্রয়োজন । তবে 

আমর! সংক্ষেপে এই মাত্র বলিব যে, এরূপ 
'অবৈধ পরিণয়ের অবশ্তস্তাবী ফল ব্যভিচার 
ও জাঁরজ সন্তানের জন্ম ; এবং স্থল বিশেষে 

ভ্রণ হত্যা অথবা শোচনীয় আত্মহতা। ! 

ধন্য দেশাচার ! তোমার অপাধ্য কাধ্য 

কিছুই নাই। তুমি ধর্মের নামে মূর্তিমান 
অধর্্মকে আলিঙ্কবক্রুরিতেছে, দেবতা বলিয়া 

পিশাচের পুজা করিতেছ, অমৃত বলিয়া 

কালকুট হলাহল ঢালিয়া দ্িতেছ; এবং 

ব্যভিচার ও ভ্রণ-হত্যার স্রোতে ভারতভূমি 
কলুষিত করিতেছ। অহো! আমাদের 

সমাজ এখনও গভীর নিদ্রায় নিমগ্র। ॥ 

আবাহন ও উদ্বোধন ভিন্ন এ মৃতকল্প সমা: বা 

জের সঞ্জীবনী শক্তি পুনরুজ্জীবিত হইবে 

না। হায় ! সেই মহাত্মা রামমোহন রায় 
নাই। ধীহার উদয়োনুখী প্রতিভালোকে 

অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন ভারতভূমি জ্ঞানা- 

লোঁকে প্রদীপ্ত হইয়াছিল। যিনি অ্শষ 

প্রকার অত্যাচার সহা করিয়া_উৎপীড়িত, 

নিগৃহীত এবং সমাজে লাঞ্ছিত হইয়াঁও দেশী- 
চার ও কুসংস্কারের মূলে কুঠীরাঘাত করিতে 

সমর্থ হইয়াছিলেন। অঙ্গার হইতে হীরক, 

ভন্ম হইতে অগ্নি, অথবা! উপধর্্ম হইতে সত্য- 

ধর্ম আবিষ্কার করিয়া ধর্মের জয় ঘোষণা 

করিয়াছিলেন । সেরূপ মহাপুরুষের অভ্যু-. 

দয় বঙ্গবাঁপীর পক্ষে শুভযুগ বলিতে হইবে । 

বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট কি 

আমরা সেরূপ আশা করিতে পারি? তাহারা 

সর্দথা সাহস, অধ্যবসায় ও 'উদ্যমহীন, 

এবং প্রাচীন সম্প্রদায়ের তুচ্ছ অসস্তষ্টি অথবা 

নিন্দার ভয়ে ভীত। যেদিন তাহারা! কর্তব্য- 

পরাঁয়ণতা ও বিবেকের বশবর্তী হইয়া, স্বার্থ 

নাশ, লোঁকনিন্দা ও সমাজভীতি অতিক্রম 

করিয়া কার্যাক্ষেত্রে অবতরণ করিবেন, 

সেই দিন হিন্দু সমাজে নবযুগের অভ্যুদয় 

হইবে। জানি না, এই হতভাগ্য জাতির 

সে গুভদিন কবে আসিবে !, 

ঁ প্রীমহেশ চন্দ্র সেন। 

ব্রহ্মজ্ঞান ও পোঁভুলিকতা। 

( 
আদর্শ, মন্তুষ্যেব স্বাভাবিক কল্পনা । আ- 

এ; হইতেই এই কল্পনার উদয়। 

) 
আমরা সকলেই এই কণ্না-বশবর্তাঁ হইল 

অথচ 1 চলিয়া থাকি । আঁমাঁদিগের পরম্পরের মধ্যে 

-ান। বলিয়া স্বপ্ন বলিয়া, ইহ্যকম্মিন্কালে | গ্রকীর,দি ভেদে অবশ্ত এই কল্পনার অনেকট! 

. হউড়াইয়। দিতে পাঁরে নাই । আশৈশব | ইতর বিশেষ আছে, কিন্ত আমরা সকলেই 
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যে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, স্কূট কি | সাকার ও নিরাকার, সসীম ও অসীমের 
অস্ফুট একটি না একটি আদর্শের অধীনে | অস্ফুট খণ্তা মার হইয়াছে, তাহা অপরি- 
চলিতেছি--সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ উপস্থিত | চ্িন্ন ভাবমাত্র বিধায়, আমাঁদিগের নিকট 

হইতে পারে না। কখন যে এই স্বাভাবিক | জ্ঞেয্ অথচ অজ্ঞেয় ) আমর! ধরিতে পারি, 
করনার হাত ছাঁড়াইতে সক্ষম হইব, সে! অথচ পারি না। আদর্শ এই রসের আঁ 
আঁশা অতি অন্পই আছে । কৃত্রিম কল্পনা-_ । লেখ্য,__সসীম অথচ সেই অসীমের প্রতি- 

মান্ুষ ইচ্ছাপূর্র্বক যে কল্পনার জীবন সঞ্চার বিশ্ব স্ববপ ; আমাদিগের জ্ঞেয় উপাস্ত ও 
করে, ইচ্ছামত যাহার পরিবর্তন সম্ভবপর ; ; ধ্যেয়। আদর্শ হইল স্বভাবের রূপ, বাহিরে 

তাহাকেই আমরা কল্পনা বলিয়া; বুঝিয়! ; স্বভাবের ছাঁয়!। আদর্শ না থাকিলে মূল 
থাঁকি; অথবা যাহা অসম্বদ্ স্বপ্রবৎ ক্ষণস্থায়ী, ৷ স্বভাব আমাদিগের নিকট চির অজ্দেয় 
এক কথায় যাহা উষ্ণ মস্তিষ্কের বিকাঁর মাত্র, | থাকিয়া! যাঁয়। আদর্শ ও স্বভাব পৃথক হই- 

তাহাঁকেও আমর। কল্পনা নাম দিয়া থাকি। : লেও এক । আদর্শ অজ্দেয় স্বভাঁবের সুন্দর 
কিন্ত স্বাভাবিক কল্পনা-_মান্গষের যাহাতে : মনোহর অভিব্যক্তি, ইহজগতে তাহার 

জীবন সঞ্চার হয়, আপন ইচ্ছামত যাহার ৰ একমাত্র পরিচয় স্থল। আদর্শ অতীতকে 

পরিবর্তন সম্ভবপর হয় না, এক কথায় মানু | জীবন্ত করে; ভবিষ্যৎকে বর্তমানে আনে; 

যাহার স্থষ্টি করে না, প্রকৃত পক্ষে মানুষকে ! একাঁধাঁরে উভয় কালকে মিশাইয়৷ লইরা, 
যাহা স্থষ্টি করে, অর্থাৎ মানুষের চরিত্র যাঁ- ৰ জীবনকে নৃতন পরিধি বিস্তার "করিবার 

ভাঁতে গঠিত হয়, যাহার অভাব ঘটিলে আমরা ! অবসর ও শক্তি প্রদান করে। স্বভাব হইল 
মৃত অচেতন পদার্থবৎ হইয়া পড়ি, সামরিক : বীজ, রস হইল মূল, আদর্শ হইল বৃক্ষ। অত- 

অবস্থা ও উত্তেজনার দাঁস হইয়া পড়ি, ভা-; এব আদর্শের পুজা করাও যাঁ, স্বভাবের 
হাই হইল আসল কল্পন1। এবন্িধ স্বাভাবিক | পূজা করাও তাই। 
কল্পনা নাম বিকল্প নহে, তাহার গ্ররুত!; অতএব আত্মরূপই আদর্শ হইয়া, গুরু 

নাম বরং সঙ্কর দেওয়া যাইতে পারে । সঙ্থল্প  হইযা, ঈশ্বর হইয়া, আমাদের চক্ষের সম্মথে 
ভিন্ন কোন্ কার্ধ্য সিদ্ধ হয়? মহৎ ব্যক্তি- | থাকে ; অথচ বৌধ হয্--বান্তবিকই প্রাণে 
বর্ণের জীবনচরিত এবস্বিধ স্বাভাবিক | প্রথমতঃ অন্থভব হয় যে, সে পদার্থ যেন 
কল্পনা বা সঙ্কল্পের অমানুধষিক অত্যাশ্চার্ধ্য র আমি নহি; আমি যদ্দি সেই আদর্শ হইতাম, 

মহিমার পরিচয়স্থল। সিদ্ধির মূল মন্ত্র কি_-] তবে আবার তাহা আমার আদর্শ হইবে 
না উজ্জল পরিম্ফট আদর্শ । কিরূপে? বোধ হয় যেন, তাহা আমার 

মোট কথ এই-_মূল স্বভাব যাহা নির- অতীত ; যেন সে এক অপর প্রচণ্ড শক্তি, 

পেক্ষ ও নিগুণ, তাহা আমাদিগের সক-। যেন সে এক মহাপ্রাণ, তাহাতে আমার 

লেরই বাক্যমন বুদ্ধির অগোচির। তাহাতে | এই ক্ষুদ্র প্রাণ ডুবিয়া রহিয়াছে, আমি 
উৎপন্ন যে রস, অর্থাৎ আস্তঃকরণিক ঘনী- | ঘেন নিশ্রভ ও মলিনাবস্থায় তাহাবই এক 

ভূত ভাব, যাহাতে নিরাকারে ও সাঁকারে | কোণে পড়িয়া মিশিয়া গিয়াছি। খংদতে 

প্রথম শুভদৃষ্টি ঘটিপাছে, অর্থাৎ যাহাতে | ও চন্দ্রমাক়, কুপে ও সাগরে, যত »+বি 
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পরতেন, বোধ হয় যেন আমাতে ও ১ আমার 

অন্তরের সেই মহা! মহিমাময় পদীর্থে, ঠিক 
তত খানি প্রভেদ । তবে আর কেমন করিয়! 

সেই আদর্শরপকে আমাদিগের স্বভাব ও 

আত্মরূপ বলিয়া গৌরব করিতে পারি? 

সহজ দৃষ্টিতে এইরূপই আমাঁদিগের মনে 

হয় বটে,--কিস্তু সকল সময় সাদা দেখায় 

ঠিক দেখা ঘটিয়া উঠে না। করাটা আমাঁ- 

দিগের আর একটু খোঁলসা করিয়া বল! 

আবশ্তুক | 

আমাঁদিগের এই বর্তমান অবস্থাকেই 

যদ্দি সর্বস্ব জ্ঞান করিতে হয়, আর এই যে 
এখনকাঁর অবস্থা, ইহার নামই যদি স্বভাব 

হয়, অর্থাৎ আমাদিগের বর্তমান আকারকেই 

যদি আত্মরূপ বলিয়া ধরিতে হয়, তাহা হইলে 

কেবল যে আঁদর্শরূপ কথন আত্মরূপ হইতে 

পারে না, তাহা নহে; এক সঙ্গে সকল 

গোঁলই চুকিয়া যাঁয়। কিন্তু তাহাত আর 

নহে, বর্তমান রূপকে কেমন করিয়া আত্ম- 

স্বরূপে উল্লেখ করিতে পারা যাইবে? এই 

খানেই যদি স্বভাবের সম্পূর্ণ ধিকাঁশ ঘটিযা 

থাকে, তবে আমার জীবনের গতি ত এই 

থানেই থামিয়া যাঁয়। আমি না”, আমি যদি 

তাঁই হইতে পারিয়াছি, তবে আর আমার 

পক্ষে কর্তব্য কি থাঁকিতে পারে? বুক্ষের 

যদি সম্পূর্ণ বিকাঁশই ঘটিয়া থাকে, তবে 

আবার তাহার কি বিকাশ হইবে? সার 

কথা এই যে, তী তহবিল কেন দ্রিন সমান 

থাঁকে না, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে 'জমাও 

হইতেছে, খরচও হইতেছে; দিনান্তের 

কৈফিয়তে, মজুদ তহবিলে, কিছু না কিছু 

অবশ্ঠই তারতম্য ঘটিবে। শৈশবে যাহা 

ছিলাম, মজ আর সে রকম নহি; তখন 

আমার এস রকন দ্ূগ ছিল, মাঁজ আামাৰ 

[আর এক রকম রূপ ফ্াড়াইয়াছে, বয়ো- 

বৃদ্ধেই কি এই বর্তমীন রূপ থাকিবে? 
তারতম্য ঘটিয়া আসিয়াছে ও ঘটিতে 

থাকিবে, তবে !আর এখনকার বিকাঁশকে 

স্বভাবের সম্পূর্ণ বিকাশ বলিয়া কি হিসাবে 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পার? অতএব এই অক্ফ,ট 
স্বতাঁব যে আদর্শ ধরিয়া, দিন দিন সমধিক 

প্রশ্ণ/টিত হইতে থাকে, বরং তাহাকেই 

এক্ষণে স্বভাব বলিয় মানিয়া লওয়! কর্তব্য । 

থাঁকৃক না তাহা দুরে, হউক না তাহা আমা 
হইতে শত যোজন, লক্ষ যোজন তফাৎ, 
তথাঁপি আমি, প্রাকৃত আমি” সেই খাঁনে। 

হই না আমি ক্ষুদ্র কূপ, আর হউক না তাহা 
মহাসাগর, তথাপি আমি, প্রকৃত আমি, 

তাই । স্বভাব মানে যদি “আমি? ভই, তবে 

সেখানে আমার স্বভাবের বিকাশ, সেই- 
খানে আমি ;-এ কথা অস্বীকার করি 

(কমন করিয়া? 

ভাল, সেই বিকাঁশ কিরূপে সম্ভবপর, 

একসপণে তাভারই আলোচনা যৎ্সামান্ত 

ভাবে ্রবত্ত হওরা যাউক। আদর্শের 

8 থাঁকে রস; সেই রস যে ঘনীভূত 

ন, াভ। পুর্বেই বলিয়াছি। তত্তিম্ন আদ- 

্শেস রি ংপন্ভিই সম্ভবপর হয় না। কাঁজেই 

সকলে আগ রসের উদ্দীপন চাহি, ভাঁবা- 

জের উঙকর্ষ্য সাধন কর! চাি, নতুবা শ্বভাঁব 

ঘেমন অন্যন্, তেমনি অব্যক্ত থাঁকিয়া যায়। 

সেই উদ্দীপনা, সেই ওৎকর্ষ কিসে হয়? 

আঁদরা বলি, সংসারে অন্রূপ পদার্থের 

মিলনে । অনুরূপ, সসীম ও সাকার দৃষ্তীস্ত 

অন্নকুল অবস্থায় না গাইলে রস আদৌ 

স্কপ্তি পার না। এন্রিয়িক জ্ঞানের বেলায় 
মেমন দৃষ্তাদি বিষয়ের অস্তিত্ব থাকা আব. 

শক কানে, শান্তঃকরণিক ভাব গুলির বেলা- 
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সসীমে, সাকার ও নিরাঁকাঁরে, একটা অড়ে- 

দাকত্মিক যোগ করিয়া দিতে চায়_-ইহা! 
তাহার একটা মন্ত উদাহরণ স্থল। 

ভাবের অন্থরূপ পদার্থই আমাদিগের 

পপি পিপি ১ সপ পু 

তেও, ঠিক সেই একই প্রকার নিয্মম বলে, 

ভাব্য পদার্থের অস্তিত্ব একাস্তই থাকা চাহি 

বলিয়৷ বুঝিতে হইবে । ভাবের বস্তু যেমন 

ভাঁবেরই প্রতিমূর্তি, ভাবও তেমনি সেই 
ভাব্য বিষয়ের প্রতিমৃন্তি। কেবল যে ইন্দ্রি- | চক্ষে একমাত্র সুন্দর বোধ হয়। সৌনর্য্য- 

ঘজ জ্ঞানের বেলাই আমি জগতের ছাঁচে | বোধের মূলীভূত কারণ কোথায় ?--না' আমার 

ঢালা কিছু, তাহা নহে; ভাবের সম্বন্ধেও | নিজেরই ভিতর । আমার ভিতরেই জগতের 

আমার দূপ জগতের দ্বারা গঠিত ও বর্ধিত ূ সকল সৌন্দর্য্যের খনি লুক্কায়িত অবস্থায় 
হয়। কিন্ত জগত আমাঁকে যেমন একটা | রহিয়াছে । বাহিরের আলোক না পড়িলে 

ভাঁব-দেহ দেয়, আমিও সেইরূপ তাহার | সে গুলি আজন্মকাল হদয়-গৃহার ভিতর 

ভিতবে একটী ভাবময় জীবনের সঞ্চার : প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যায়। কে জানে কত হীরক- 
করি। আমাদিগের আদর্শ, আমাদিগের | কুচি, কত মণি মরকৎ কত অমূল্য রত্ব, 
অন্তরের ঈশ্বর-ভাঁবকে, আমরা এই কারণ 
বশতঃ বাভিরে আকিয়া জগদীশ্বর করিয়া 
তুলি । আমাদিগের অন্তরের আদর্শ চৈতন্য 
দয়া প্রোমাঁদি নিফলঙ্ক সদগ,ণ বাশি দিয়া 

আমন! তাহা যেরূপ ভাবে সজ্জিত করিতে 

ভাঁল বাঁসি, জগতের মূল কারণে প্ররুতপন্ষে 

আমার মজ্জার মর্মস্থানে অন্ধকারে চাঁপা 

রহিয়াছে? বাহির হইতে ঠিক আলোক যদি 

পাঁওয়া যায়, তাহা! হইলে বহির্জগতে তাহা- 
দের আবির্ভাব হুইরা এই জীবনের অত্ভুত- 
ূর্র্ব পরিবর্তন ঘটিতে পারে+ যথাযোগ্য 
ভাব্য পদার্থের সম্মিলন ব্যতিরেকে, ভাবের 

তাহার একটী গুণ না থাঁকিলেও আমরা : সুন্দর বিকাশ কদীচ সম্ভবপর নহে। 

তাতা সহজেই আরোপ করিয়া লই। হাজার | 
| তা* সকলই আমাদিগের কোন না কোন যুক্তি দিয়! বুঝি যে, জগতের মূল কারণে 

এসকল গুণ থাকা কাঁচ সম্ভবপর নহে, 

ভাজার চক্ষের সম্মথে সেই সকল কল্পিত 

গুণের বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখি, তবু তলায় 

একট অন্ধ বিশ্বাস থাকিয়া যাঁয়। ফলতঃ 

আমি যেমন জগতের প্রতিবিষ্ব, জগতও 

তেমনি সর্ধতোভাবে আমার প্রতিবিশ্ 

বলিয়া, আমার নিজের আন্তঃকরণিক আদ্রশ- 

রূপ প্রতিবিষ্বে, জগতের মূল কারণের প্রতি- 

বিশ্ব দেখিতে পাইতেছি বলিয়া বিশ্বাস 
জন্মিয়া থাকে । এবশ্বিধ বিশ্বাসে, অস্তিত্ব ও 

অন্মিতা, জগত ও আমি, বাহির ও অন্তর, 

একাঁকারে একাধারে প্রবর্তিত ও পরিণত 

হইয়া পড়ে । পারমার্থিক জ্ঞান যে অদীম 9 

সংসারে যাকিছু সুন্দর, যা কিছু মহাঁন, 

ভীবাঙ্গের প্রতিরপ। অসংখ্য তারকা-খচিত 

অনন্ত নীলাকাশ ও শুভ্র ফেনপুঞ্জময় উত্তাল- 

তরঙ্গগকুল অকুল জলধি হইতে ক্ষুদ্র, অতি 

ক্র, ছর্বাদল-শোভিত নীহার বিন্দু পর্যাস্ত 
সকল পদার্থই আন্তঃকরণিক বিশেষ বিশেষ 
ভাবের প্রতিরূপ বলিয়া, তাই তাহার! 

আমাদিগের নিকট এত সুন্দর ও প্রিয় হইয়! 
উঠে। ধাঁহার হৃদয় মহান অনস্ত ভাঁবের 

জন্য ব্যাকুল, তিনি স্বতঃই উপরে অনস্তাকাঁ- 

শের দিকে একদৃষ্টে তাক।ইয়। থাকিতে 
ভালবাসেন, যাহার প্রাণ আঁপনা। হইতে 
কোন অনির্দেশ্ত অদম্য শক্তির বাবণ লালা 

কি, তিনি সহজেই ভয়ানক ঝড় $ফানের 
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শুনিতে ভালবাসেন। এ সকল অতি জানা- | আমিতেছিলাম, এখন আমরা বাধ্য হইয়া 
কথা, সুতরাং বেশী দৃষ্টাস্ত দ্বারা আর কাহা- | কৃত্রিম নকল প্রসঙ্গের অবতারণা করি- 
কেও বুঝাইয়! দিতে হয় না । 

অতএব আসল, যাহ! ভিতরে রহিয়াছে, 

তাহার উদ্রেক ও উদ্দীপনার কারণ বাহিরে 
নকলের প্রয়োজন করে। একটা কিছু অব- 

লন্বন না পাইলে আগুন জলে না । আগুন 

যখন জলে, তখন তদবলম্িত দাহা পদার্থকে 

তেছি। 

অরণাজাত বৃক্ষাদি প্রাকৃতিক অনুকূল 
ঘটনা বলে যেমন আপন আপন শ্বভাব 
বিকাশ করে, উদ্যানজীত বুক্ষাদির বিকাঁশও 

সেই প্রকার অন্ুকৃল প্রাকৃতিক ঘটনাবলী 
সাপেক্ষ, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু উভ- 

আত্মন্ব্ূশে পরিণত করিয়া প্রকাশ পায়। | ধের মধ্যে প্রভেদ এই যে, একটিতে সেই 

অন্তরে আসল ও বাহিরে নকলের বেলাতেও, | অনুকূল ঘটনাবলী কাহারও ইচ্ছায়ত্ত নহে, 

ঠিক তাই বুঝিতে হুইবে। বাহিরের বে | অপরটির বেলায় তাহা আমাদিগের অনেকটা 
পদার্থ অবলম্বন করিয়া অন্তরের আসল রস | আয়ত্তাধীন। মনুষ্যত্বের বেলাতেও তাই। 
প্রকাশ পাঁয়, আদর্শের স্থ্টি হয়, স্বভাব | ঠিক অনুকুল প্রীরুতিক ঘটন! মিলিয়া যায়, 
্রন্ক,টিত হয়, সে পদার্থ নকল হইলেও অনু- ; ও তাহা অবশ্তই বিকশিত হয়, তাহাতে আর 
ভবকালে একত্রে এক সময়ে একাকারে | কোন কথা থাকে না; কিন্তু যদি না মিলে, 

অনুভূত হয় অনেক সময় এমন হয় যে, ; যদি তাহা নান! প্রকার প্রতিকূল অবস্থার 
আসলের ঠিক ছায়া, ঠিক অনুরূপ পদার্থ : মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়, যদি তাহা! দুর্ভাগ্য ক্রমে 
সংসারে পাওয়া যায় না, আবার এমনও | শিলাময় অনুর্ববর ভূমিতে রোপিত্ত হইয়! 
হয় যে, আসল সেই আদর্শের প্রকৃত ছায়ার | থাকে, তবে সেই স্বভাব-বীজ ফুটাইবার 

কথক কথক অংশ বিশেষ মাত্র, সেই ভাব | কারণ সাধ্যমত কৃত্রিম উপায় অবলম্বন 
দেহের সামান্ত অঙ্গ বিশেষের প্রতিরপ ; একান্ত আবশ্তক হইয়া উঠে। এইরূপ 

মাত্র, সংসারে পাঁওয়] যাঁয়। এবস্িধ ভাবাঙ্গ ; কৃত্রিম উপায় অবলম্বন দ্বারা! স্বভাব-বীজ বা 
বিশেষের নকলেও যে কিছুমাত্র ফল পাঁওয়! না| অদর্শ চৈতন্য-বীজ ব! সহজ জ্ঞান-বীজ বিক- 
যায়, তাহা নহে। ষোল আনা ভাবের এক ! শিত করিবার চেষ্টার নাম সাধনা । অরু- 

আনারও যদি ওঁৎকর্ধ্য সাধিত হয়, তাহ ; ত্রিম স্বাভাবিক বিকাশ যে সকলের শ্রেষ্ঠ ও 

হইলে বাকী পনের আঁনাঁরও কিছু না কিছু 
পরিমাণে শ্রবৃদ্ধি সম্পাদিত হইয়া! থাঁকে। 

সে যাহা হউক, এখন কথা হইতেছে এই 
যে, সকল সময় আসলের নকল সংসারে মিলে 

ন! বলিয়া, অথবা ষদিও মিলে, অন্থকুল 

মানসিক অবস্থায় তাহা মিলে না বলিয়া, 
নকলের আবার আর একটা নকল খাড়। 

কর! আবশ্ঠক হইয়া উঠে। এতক্ষণ আঁমনা 

সর্বাপেক্ষা আদরণীয় ও মূল্যবান, তাহাতে 

সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা অতীব ছুল্লভ। 
বাহিরের এই বিচিত্র অসংখ্য ঘটনাবলী, 
আর অন্তরের এই অগণ্য কুট আবর্তনশীল 
ভাবচক্র,_-এতছৃভয়ের সামঞ্জস্ত প্রায় কাহারও 

ভাগ ঘটিয়া উঠে না, কাজেই সাধন। ভিন্ন, 
কৃত্রিম উপায় অবলম্বন ভিন্ন আমাদিগের 
গত্যন্ধর ধাক। 



তাবিক ভেদে দ্বিবিধ। কৃত্রিমত! স্বাভাবিক 

হইতে পারে--এ কথা শুনিতে কিছু আশ্চর্য্য 

বৌঁধ হয়, কিন্তু বুঝিলে আর সে আশ্চর্য 

বোধ থাকে না। যে কৃত্রিমতা বিকল্প ও 

বিপর্য্যয় বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন, যাহার অন্থুরূপ 

কোথাও কোন পদার্থে প্রাপ্ত হইবার আশা 

করা যায় না, যাহা মনের উদ্ভণস্ত ক্রীড়ার 

ফল মাত্র, যাহা অন্তরে স্বভাবের কোন 

এলেখ। রাঁখে না, বাহিরে নৈসর্ণিক নিয়মের 

বড় ধার ধারে না, তাহা যে অনেকটা অসার, 

তাঁহা আর বেশী করিয়! সকলকে জানাইতে 

হইবে না। কিন্ত কৃত্রিমতা-_যাহার প্রাণ 

হইয়াছে স্বভাব, ছায়ার সায় যাহা স্বভাবের 

অনুবর্তী, যাহ! দেখিলে স্বভাবের কথ! মনে 

আসে, রসের শ্রোত বহে, আদর্শের বিমল 

জ্যোতি প্রকাশিত হয়, হউক না! তাহা মান্গু 
যের কৃত, কৃত্রিম হইলেও তাহা আমাদের 
পরম আদরের বস্ত। 

আর হিসাব মত ধরিলে আমাদিগের 

এমন কোন্ বিদ্যা আছে, যাহ! কৃত্রিমতার 

হস্ত ভইতে নিস্তার পায়? নিস্তার পাঁওয়া 

দুরের কথা, কত্রিমতাই সকল বিদ্যার সার- 

ভূত আসল পদার্থ। গণিত বল, দর্শন বল, 

বিজ্ঞান বল, সর্বপ্রকার বিদ্যার পত্তন হয় 

কিসে--ন। স্বভাবের অনুকরণে । স্বভাব 

বলিতে অবশ্ঠ এখানে বাহ্ৃপ্রকৃতিকে বুঝিয়! 

লইতে হইবে। প্ররুতিরই ধারা! দৃষ্টে ধারাঁপা- 

আশ্বিন, ১২৯৭।)' ব্রহ্বজ্ঞান ও পৌতলিকতা । (৩) 

অতএব স্বভাবের আদর্শে যে কৃত্রিমতার 

স্টি, তাহা কদাপি তুচ্ছ হইতে পারে 
না, বরং তাহাই যে আমাঁদিগের সকল 

বিদ্যার, সকল সভ্যতার প্রশস্ত সোপান 

স্বরূপ, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই 
বলিলেও, বোধ হয়, বড় একটা অততযযুত্তি 
হয় না৷ 

কিন্ত এসকল ত হইল বহি প্রকৃতির 

অনুকরণ বাহিরেই রচিত, অন্তর্জগতের 
ক্রিম অনুকরণ কোথায়? বহির্জগতের 

। অনুকরণে আমাদিগের সভ্যতা বদ্ধিত হই- 
যাছে, বাহিরের বিস্তর অভাব পুর্ণ হইয়াছে, 
অনেক আধিভৌতিক ও আধিটীবিক কষ্ট 

দূর হইয়াছে ও হইতেছে সত্য, কিন্তু এসক- 
লই ত হইল বাহিরের ওঁৎকর্ষ্য । এই বাহি- 
রের ওুঁৎকর্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গে তদাশ্রিত অন্তর্জ- 

গতের যেটুক উন্নতি সম্ভব, তাহা হইয়াছে 
বই কি? কিন্ত ইহাতে যে আমাদিগের 

স্বভাবের সর্বাঙ্গীন বিকাশ হইতেছে না। 
আসল অভাব যাহা, তাহা যে পুরিতেছে না। 

আধ্যাত্মিকের ঘর যে একরকম একেবারেই 

খাঁলি। স্বভাবের, মনুষ্যত্বের উন্নতি, জড়- 

জগতের কেবল মাত্র জড় অনুকরণ হইতে 
আঁশ কর! যাইতে পারে না। তবে এখন 

চাইকি? চাঁই_জড়ে চৈতন্তের প্রতিভাঁস, 

জড় পদার্থের এমন সব অনুকরণ, যাহা 

দেখিলে, যাঁহ! ধারণা করিলে সহজে--অতি 

তের উৎপত্তি । ক্ষেত্রতত্বের মূল হইল বাহিরের | সহজে--চৈতন্ত জগতের ওৎকর্ষ্য সাধিত হয়, 
এই অসীম ক্ষেত্র-বিন্দু ও অণুত একই 

_জিনিষ। ছোট বড় সকল কল কারখানা 
এই প্রকৃতির ভিতরেই বিদ্যমান। মানুষ 
যত তাহাঁর অনুকরণ করিতে পারে, ততই 

তাহার বাহাছরি। আমরা কোন্ যন্ধ নির্মাণ 

যাহাতে চিত্ত সমাবিষ্ট কৰিলে, অতি সহজ 
ভাবে স্বভাবের কথ মনে আনে * মানুষ যা; 

মানুষ তাই শিক্ষালাভ করে। এমন যদি 
কৃত্রিষ অনুকরণ থাকে, এমন কৃত্রিম অনুকরণ 

' হওয়া যদি সম্ভবপর হয়, তবে হউক না 
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তাহ! কল্পনা-প্রন্থত,_হইলেও, তাহা! সাধ- 
নের জিনিষ বটে। 

অসম্ভব না হইলেও না৷ হইতে পাঁরে। 
কবিত্বে, সঙ্গীতে ও চিত্রবিদ্যায় তাহার অনে" 

কটা আভাস পাওয়া যায়। বাহিরের জিনিষে 

ভিতরের ভাবের প্রতিবিষ্ব দর্শন, ভাবুক ব্যক্তি- 

বর্গের অগোচর নেহ। কচি ছেলের সরল হাঁসি 

দেখিলে, অতি কুটিল প্রাণেও একটুক ন' 
একটুক সরলতার উদয় হইয়া থাকে। 
একটি ফুট ফুটে গোলাপ ফুল দেখিলে, 

ভাবুক ব্যক্তির মনে কিছুনা কিছু সুন্দর 

ভাব আঁসে। একটি ধপ্ধপে পদ্ম দেখিলে 

করিব প্রাণে, কোঁথা হইতে কে জানে, কিছু 
না কিছু পবিভ্রতার ছায়া! পড়ে। কিন্ত 
কবি যাহা! সঙ্কেতে বলেন, চিত্রকব্র তাহা! 

খুলিয়! প্রকাশ করেন। ভাষার তুলিতে 
যতটুকু আঁকা যায়, রঙের তুলিতে তাঁর 
চেয়ে অনেক ভাল কবিয়া আঁকিতে পারা 

যায় বলিয়! বোধ হয়। আসল কথ! এই 

যে, আমাঁদিগের অন্তঃকরণ-জাঁত আঁদর্শ- 

চৈতন্যের সমষ্টিগত ভাব, যেমন আমর! 
সমস্ত জগতে আরোপ করিয়া, তাহার 
ভিতরে তদনুরূপ একটি চিন্ময় সত্তা কল্পন! 
মতে, জগদীশ্বরকে মাঁনবোচিত গুণ ও 

ধর্মে সজ্জিত করিয়া থাকি; সেইরূপ আমরা 

বযষ্টি ভাবের প্রাবল্যে, ভাবান্থগ কৰিত্ 
আদি বিদ্যাতে, কোন কোন অচেতন পদাঁ- 

এের ভিতরে, আঁপন ভাবের ছাঁয়া পাইয়া 

তাহাতে চৈতন্তের সঞ্চার করিয়া থাকি। 

তবে কবিত্বে বল, চিত্রবিদ্যায় বল, ইভাঁরা 

জড়ে যদিও চৈতন্তের কথক প্রতিভাস 

আনে বটে, কিন্তু তথাঁপি তাহা নৈসর্গিক 
বহির্জগতে অন্তর্জগগতের ভাঁব রচনা বই 

আর কিছুই নে। এখন তবে অমরা চাই 

ষাট 

(অষ্টম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা । 

কি? চাই, এমন কবিত্ব, এমন চিত্রবিদ্যা, 
যাহা বহির্জগতের উপর টেক্কা মারিয়1, 

আপন মন হইতে জড় দিয়া এমন জিনিষ 
গড়ে, যাহার একমাত্র আদর্শ আমাদিগের 

স্বভাব । 

অকুত্রিম ভাব বিশেষের কৃত্রিম অনুকরণ 
দৃষ্টে যে সেই ভাবাঙ্গের একটা ক্ষণস্থায়ী 
ওঁৎকর্ষযও সাধিত হইতে পারে, তাহার 

একটা মন্ত উদাহরণ স্থল রঙ্গক্ষেত্র । অভিনয় 

যত স্বাভাবিক হয়, ততই ষে মনোহর হইয়! 
থাকে, তাহা আর বেশী করিয়! বুঝাইয় 
দিতে হইবে না। অন্তঃকরণে বিশেষ বিশেষ 
ভাঁবের উদ্রেকে, স্বতঃই আমাদিগের যেরূপ 

অঙ্গবিন্যাস ঘটিয়া। থাকে, 3 ঠিক তদন্ুরূপ 

ভাব ভঙ্গী দেখিলে, আমাদিগের মনে সেই 

সকল মরুন্িনিম ভাবের কিছু না কিছু সঞ্চার 

না ঘটিয়! যায় না। সেগুলি নকল মাত্র 

বলিয়! পূর্বে জানা থাকিলেও, তাহা দেখিয়া 

সময়ে সময়ে, আমাদিগকে আত্মহারা হইয়া 
পড়িতে হয়। আর কেবল রঙ্গক্ষেত্রই যে এ 

বিষয়ের একমাত্র উদাহরণ স্থল, তাহ] নহে। 
প্রসিদ্ধ বাগ্মীবর্শের স্থানেও এ বিষয়ে বিশেষ 

সাক্ষ্য পাওয়া ঘহিতে পারে । মুখের কথায় 

যাহা না হয়, কৃত্রিম অঙ্গ সঞ্চালনের 

কৌশলে যে তাহা ঘটিতে পারে, তাহা বড় 

বড় বক্তারা একবাক্যে স্বীকার করিয়! 

গিয়াছেন। অনেক স্থলে এমন হইয়াছে যে, 

শ্রোতা বিশেষের দারা ষে জলন্ত ত্যাগ 

স্বীকার করিতে দেখা গিয়াছে, বক্তৃতার 

তাহ! সার মর্ম হইলেও, বক্তাঁর দ্বার! তাহা 

ঘটে নাই। 'এ সকল ব্যাঁপারের অর্থ কি? 

কেন এমন ভয় তাহা বলি--যে আগুন 

প্রচ্ছন্নভাঁবে শ্রোতার প্রাণের মধ্যে লুক্কায়িত 

ছিল, যে স্বভাব অব্যক্ত ছিল, ধাহার কথা 
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মনে ছিলনা, বাহিরে তাহার অনুকরণ দৃষ্ট 
তাহা মনে পড়িল, স্বভাব প্রস্ফ,টিত হইল, 
আগুন হইতে পাঁশ উড়িয়া গেল, শ্রোতার 
পক্ষেই তাহা হইল, বক্তার পক্ষে তাহা! আর 
ঘটিল না; সুতরাং শ্রোতার দ্বারা জগত 
যাহা দেখিল, বক্তার নিকট হইতে তাহা! 
দেখিতে পাইল না। 

আরও এক প্রকার কৃত্রিমতা আছে। 
আমরা! পূর্বে বলিয়াছি যে, প্র্দ্িয়িক 
জ্ঞানের সহিত দৃশ্তাদি বিষয়ের যেমন ধার! 
সন্বন্ধ আছে, ভাবের বেলাতে ভাব্য বস্তর 

সহিত ঠিক তেমনি একট! সম্বন্ধ আছে। 
এখন কথা৷ হইতেছে এই যে, বিষয়াভাবে 
এন্দ্রিয়িক জ্ঞান স্কুপ্তি পায় না সত্য, কিন্তু 
তাহা হইলেও সেই বিষয় যে বাহিরে খাঁড়া 
থাকিবেই থাকিবে, এমন কিছু ধরা বাঁধ! 
নিয়ম নাই। এমন ত অনেক সময় হয় যে, 
হয় ত প্ররুতপক্ষে, বাহিরে কোন জিনিষ 
নাই, অথচ স্নায়ু সমূহের প্রন্ত্রজালিক ক্রীড়া 
প্রভাবে, আমরা নানাবিধ পদার্থের অস্তিতু 
বাহিরে গড়িয়া পিটিয়া লই। স্বপ্র দেখিবার 
সময় প্রায়ই ত এইরূপ ঘটিয় থাকে । অনু- 
ভব কালে বাহা বিষয়াদি দ্বারা আমাদিগের ! 
নাযুসমূহের ষে বিকার ঘটে, আমরা সেই 
বিকার মাত্রই বুঝিতে সমর্থ হই, ও সেই 
বিকার-জাত অন্ুভব সমষ্টিকে দ্রব্য বিশেষে 
অভিহিত করিয়া থাকি; কিন্ত বদি কোন 
'বিষয় উপস্থিত না থাকে, অথচ অন্ত কোন 
জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কারণ দ্বারা আমাদিগের 
স্নায়ু সমূহের ঠিক তদন্রূপ বিকার উপস্থিত 
হ্য়, তাহা হইলে তাহার ফল হয় এই যে, 
প্রকৃতপক্ষে বাহিরে কোন জিনিস ন৷ 
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করি। নানাবিধ পীড়ায় এ কথার আরও 
বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। উত্তাস্ত ও ক্ষিপ্ত- 
চিত্ত ব্যক্তিদিগের খেয়াল/ও প্রলাঁপাদি এই 
কারণ বণতঃই ঘটিয়া থাকে । এখন বিকাঁর 
বে কেবল মন্দের দিকেই ঘটে, তাহা নহে, 
ভালর দিকেও ঘটে। রোগী ও অরোণী, 
ুঃখী ও স্থখী, পাপী ও পুণ্যবানের স্বপ্ন 
দর্শনের পার্থক্য ও তারতম্য, তাহাদিগের 
নিদ্বিত মুখমগুল নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে 
স্প্ই বুঝিতে পারা যায়। আর এবদ্বিধ 

। স্নাদু খিকার ষে কেবল আধিভৌ তিক কারণ 

হইতেই উৎপন্ন হয়, তাহা নহে, কৃত্রিম ও 
অক্ুত্রিম নানা কারণ হইতে তাহা, ঘটিতে 

| পারে। ফলত$ যে কোন কারণেই হইক, 
স্নান মগুলীর বিশেষ ধরণের বিকার উপস্থিত 

তাহা হইতে কোন বিশেষ ভাব 
অন্ততকরণ মধ্যে প্রবলরূপে উদ্দীপ্ত হইলে, 
তাহাতে ভাব্য বস্তর দর্শন পর্য্যন্ত ঘটিতে 

পারে। এই দর্শন অর্থে মানসিক দর্শন 

| 

সা শিশপীশী 

অর্থাৎ সেই আসল ভাব্য বস্তর প্রতিরূপ 

বা ফটোগ্রাফ্ দর্শন মাত্র বলিয়া বুঝিতে 
হইবে। যেমন, বিক্ষিপ্ত অতি সুল্ম অনৃষ্ত 
অণু সমূহ সংহত ও ঘনীভূত হইলে দৃষ্ঠমান 

হয, সেইনূপ অন্তরে লীন অজ্ঞাত সুক্ষ 

মাত্রাবস্থিত “অনিমা” ভাবের দ্বারা সংগৃ- 

হীত ও সংহত হইলেই, তাহা অন্তরে থাঁকি- 
যাও যে ইন্দ্রিয় গোচর হয়, অথবা হইতে 

পারে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? এখন 

এই যে মানসিক প্রতিমুটি তাহার যদি 
আবার নকল করা! যায়, তা দিয়া রঙ 

ফলাইয়া যদি ঠিক আকা! যায়, জৎবা শাস্ত- 

মতে--“শৈলী দ্বারুমর়ী লৌহী পা" লেখ্যা 

থাকিলেও, আমরা সেই বিকার সমষ্টি হইতে চ সৈকতা); মনোমর়ী মণীময়ী 'গ তমা 
বাহিরে ঠিক সেই পদার্থের অস্তিত্ব অন্কৃতব ৷ বিধাস্থতা” বলিয়া! শৈল ও দার্লাদি টব. 

৪৩ 



6৩৮ নব্যভাঁরত,। (অস্টম খণ্ড, সপ্তম সংখ্যা। 

জারা উর অথব। মতোন বডির ভাবের উদ্দীপনাঁও অসম্ভব । 

রর্কমে হউক, যদ্দি তাহার আবার নকল মুদ্তি 

বা প্রতিমা এক একটি গড়িয়া বাহিরে 

খাঁড়া করা যায়, তবে সমাহিত চিত্তে তাহা 

দেখিলে, ও তাহা ধান করিলে, কোন 

দ্বিবিধ ৷ 

কৃত্রিম ও অক্ুত্রিম ভেদে সেই ভাব্য পদার্থ 

যেখানে অন্তঃকরণের অনুকূল 

অবস্থায় ভাবের অনুরূপ অকৃত্রিম পদার্থ 

সংসারে না মিলে, সেইখানে ক্ত্রিমতার 
প্রকার ভাবের উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে অবতারণা সহজেই অনিবার্য হইয়া উঠে। 

কি না, সে বিষয়ে আমরী আর বেশী বলিব 

কি? হয়কি নাত্বয়, তাহার পরিচয্ন এব- 
ম্বিধ প্ররূত ভাঁব-সাঁধক বাক্তিবর্গের নিকট 

হইতে লওয়ী কর্তবা; অথবা তাহাদের 

উপদেশ গ্রহণ মতে, এ ব্যিয় নিজে পরীক্ষা 

করির! দেখা কর্তবা । সাদা চোখে দেখিয়া, 

সাদা মোটা বুঝিয়া, সকল সময় সকল 

জিনিষ 'উপেক্ষা' করা বিবেয় নহে । 

ংক্ষেপে মোট কথা আমাঁদিগের এই-__ 
যে সকল সুন্দর ভাব স্বভাবকে আশয় 

করিয়া অন্তঃকবণে প্রকাশ পায়, অথব। 

যাহারা স্বভাঁবেরই সুন্দর বিকাশ, তাহাঁ- 

দিগের ওৎকর্ষ্য বিধান ও শ্রীবদ্ধি সম্পাদন 

করিলেই, আদশ চৈতন্তের বার্থ পূজ। করা 
হয় । আদশের পুজাঁষ তারাই উদ্বোধক 

শন্ব স্বরূপ । তাৰ পর, জদধে যখন সেই 

সকল সুন্দর ভাবেন জনাট বাধে, যখন 

একটা অনির্বচনীয় মধুত্র শব আসিয়া 
হাদয়কে স্পশী করিয়। যায়, যখন তাহার 

প্রসাদে রযের আঁঙ্বাদ প্রাপ্ত ভা বায়, 

তখনই--কেবল তখনই, আদশ-টচতন্তের 

প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা প্রাণে আরস্ত হয়। 
অতএব গোড়াঁয় সেই সকল স্ন্দর ভাঁবকে 
উদ্দীপিত করিবার কারণ, ও একবাঁব উদ্দী- 
পিত হইলে, তাভাদিগকে সপ্জীবিত বাখি- 
বার কারণ, ভাব্য 'পদার্থের অবলম্বন আব- 
শ্তক কবে। মানে এই যে, দৃশ্ত বাতীত 
যেমন দর্শন অসম্ভব, £তমনি ভাবা বস্ত 

ক আদ শিট ও ৩দি হ বলি পু” ১ সবার 

সেই কুত্রিমতা দেশ কাঁল পাত্র ভেদে নানা 

প্রকারে হইয়া থাকে ও হইতে পারে। 

পত্তলিকা গঠন সেই ক্ুতিমতাঁর ব| সাদা 

কথাম সাপনের একাটি অঙ্গ বিশেষ মাত্র 

বছিধা পরিগণিত কবিযষা লওয়া কর্তবা । 

অতএব নিরাকার ব্রহ্ম মানে যদি স্বভাব 

হয়, পরমেশ্বর মাঁনে যদি আদর্শ-টৈতন্য হয়, 

তাত। হইলে প্রকৃত পৌত্তলিকতা তাহার 

কিছু মাত্র বিরোধী নহে ও তইতে পারে না। 
তবে ষে স্কলে স্বভাব ও আদশ-চৈতন্তের 

উদ্দীপনার কারণ পৌন্তলিকত। অনুষ্ঠিত 

হয় না, যে স্কালে পৌন্তলিকতা মধ্যে পুঁতুলই 

একমাত্র সর্ধঙ্গ পন হইয়া উঠে, সেস্থলে 

প্রকৃতই “মুচ্ছিলা ধাতুদার্বাদি মূর্ভাবীশ্বর 

বুদ্ধ । ক্রিশ্ঠন্থ স্তপসা মুঢ়া পনাং শান্তিং ন 
ঘান্তিতে” ম্খ তপস্বী সকল মৃত্তিকাঁদি 
নিন্সিত প্রতিমা সমহে ঈশ্বর বুদ্ধি কতিয়া 
যে বা ক্লেশ প ই থাকে, তাহা অবশ্ঠ ই 
স্ীল্গার কলিতে ভইবে | 

উপসংহারে আঁমাদিগের বক্তব্য এই মে, 
ভিন্দ ধর্মশান্্রে যে পৌন্তলিকতা অন্থমৌদিত 

থাকে, স্বভাব ও আদশ-চৈতন্তের 

উদ্দীপনাই তাভার প্রকৃত অভিপ্রাষ ও 
উদ্দেশ্ঠ বটে কি না, তাহা পাঠকবর্গের 
ব্যক্তিগত পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের উপর 

নিভর থাকিল। ফলে, পরিশেষে তাহা যদি 
ভাব সাঁধনাঁর অন্তগত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, 
তাহা হইলে হিন্দু শান্ত্রের নিয়লিখিত 
উক্তিটি মথার্থই সার্থক হইয়া! উঠে। সেই 

“সাঁধকানাং হিতারধায় ত্রহ্মণোরূপ কল্সনী |” 

্লীবিপিন বেহারী সেন। 

ক ভহাও 
রে চকে । 



হিন্দু ও মুদলমাঁন। 
ভাঁরতবাসীদিগকে “হিন্দ” এই নাম 

মুসলমানেরাই দিয়াছেন এবং ভারতবর্ষকে 

“হিন্সস্থান” নামে তীহারাই অভিহিত করি; 
যাছেন। হিন্দস্থানে যেলোক বাস করে, 

তাঁহাকে হিন্দু বলা! তাহাদিগের উদ্দেশ, 

এক্ষণ দেখা যাইতেছে, হিন্দুরা অতিশয় সমা- 

দরের সহিত সেই নাম গ্রহণ করিরাছেন। 

এই নামকরণের পর্ন মুসলমানেরা স্বঘং : 
এদেশে বাস কনেন এবং শাসনে কি পরলো 

ভনে জানি না, বহু সংখ্যক হিন্দু স্বধন্মতাগ : 
করিয়া মুসলমান হয়। এক্ষণে ষে মুনলমান 

জাতি ভারতবষে দেখা যাইতেছে, ইহার 
পনর হা “ন্! না ভউক, একটা প্রটুর অংশ যে 

ঠন্দু ইহ] বিশ্বান কবিবাঁৰ যথেষ্ট কারণ 
আছে। যেসকল সম্ত্রান্ত ভিন্দু মুসলমান 
₹ইসাছেন, তাভাদিগের আমল পবিচয় 
অদ্বাপি পাঁওয়। ঘর, মুখ দবিদ্দিগের কোন 

পরিচয় পাঁওঘা যাঁঘ নাঁ। 

দায়ের পনিপুষ্টি সাধন করাতে বিশ্রদ্ধ মুসল- 

মানদিগের প্রতি কোন দোষাবোপ হইতে 

হইতে পারে না, কারণ এক্ষণও দেখা যাই- 

(তছে ত্রী্ানেবা পৃথিবীব নানা স্থানে 

লোককে ভজাইব! নিপক্ষের বৃদ্ধি সাধন 
করিতেছে । 

আমি এ কথার উল্লেখ করিতেছি এই 

জন্য যে, তোমরাই এদেশীগিকে আধ্য নাম 

মুছিয়! ফেলিন হিন্দু নাম ও এ দেশকে হিন্দু- 

স্থান নাম দিলে, তাঁর পর নিজেরা হিন্দৃস্থানে 

বাস কখিলে, এক্ষণ আঁপনাদিগকে হিন্দু 

এনূপ ভাঁবে ' 

হিন্ররদগকে শ্রহণ কগিরা নিজের ধর্মসম্প্র-। 

ূ বলিতে চাহ না কেন? নিজের রক্ষিত সংজ্ঞা 

নিজে গ্রহণ করিতে অস্বীকার হও কেন? 

নিংজন নিয়মের প্রতি সম্মান দেখানইত 

গৌববের বির । বিশেষতঃ কৌরাণিক ও 

পৌরাণিক ধর্মে গুরুতর কোন পার্থক্য 

দেখিতে পাই নাঃ বৈদিক একমেবাদ্বিতীয়ং 
। ৪ কোরাঁণের ল! এলাহ। এল্লেণা একই অর্থ- 
সাঞ্জ মহাঁবাকা, সুতরাং উভয়েন্স সৌহী- 

দেরইত যথেষ্ট কারণ দেখা যাইতেছে। 

প[কার নিবাকারের থে ভেদের কথা! কেহ 

ূ “কহ বলেন, তাহা তুচ্ছ, কারণ বেদে সাকার 

 নিধাকার, ছুই মতই গৃভীত হইয়াঁছে। 

সামাজিক হিন্দু মুললমাঁন, বাহার! দেশের 

পরত, মেরুদও ) তাঁহাধিগের মধ্যে অতি 

গৃবি্ সাব দেখিচে পাই। শ্রষজীবীর। 

ৃ পবস্পরের সহিত এরূপ অবিচ্ছেদ্য ভাবে 

সন্মিলিত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদিগের 
মাজীবন কখনও ম্মরণও হয় না যে, উন্ভয়ে 

কেন পৃথক্ ধর্মের উপাসক। গ্রামা মধ্য- 

শ্রেণীর মধ্যেও স্বর্গীয় সষ্ভাব দেখিতে পাওয়া 

( ঘাব। বিপরীত ভাব দেখা যাইতেছে, কেবল 

। শিক্ষিত সভ্যতাভিমানী সহরবাঁপী জন 

| কথেকের মধ্যে । দুবিত বুদ্ধিতে ইহা- 
| দিগেন মন এতই অপ্রশস্ত হইয়া পড়িয়াছে 
| দে, উভয়ের লক্ষ লক্ষ স'গ এ থাকা সত্বেও 

| কেহই কাঁণার্ ভাব অপরে 'একটীও গু৭* 

৷ খুঁজিয়া পাইতেছে না) ক্রমাগত উভক্ষে 

| উভমের বৃথা! দোষানেষণ করিয়া" পাইয়া 

মত্রিতেছে। হিন্দুর উগতি দেখিয়া মুসলমান 
কাঙ্দেন, মুক্লমানের উন্নতি দেখিরা, হিন্দ 
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কীদেন। ছুই হতভাগ্য কুকুর ভোজন-নিষুক্ত 
ইংরেজের দরজায় শুইয়া লেজ নাঁড়িতেছেন, 
এক খানা কাট! পড়িতেছে আর অমনি ছুই 

জনে মহা কামড়া কামড়ি আরম্ভ করিতে- 

ছেন; একের মুখে এক খানা ভাল 

কাটা দেখিলে অশ্রজলে অপরের বক্ষ 

ভাসিয়া যাইতেছে । ইহারাই কি সেই খ্যাত- 

নাম শাগ্ডিল্য ভরঘ্ধাজ খবিদিগের বংশী- 

ংশ? ইহারাই কি সেই উজ্জল চন্দ্র হৃর্য্য 

বংশের বংশধর? ইহাঁরাই কি বীরপ্রবর 
তৈসুর খার বংশধুরন্ধর ? অথবা ইহারাই কি | 
সেই উজ্জল মোগল বংশের পতাকা? 
বিশ্বাস ত হয় না। 

যদিও মুসলমান সত্তাটদিগের সময়ে 
ভারতবর্ষকে কোন দেশাস্তরকে কর দিতে । 
হইত না, বরং কাবুল ও বন্মার অর্থে সময় 

সময় ভারতবর্ধীয় কোঁষ পুষ্ট হইত, এবং 
ভারতবর্ষের ধন সমৃদ্ধির কথা পৃখিবীময় 

উপকথারূপে কথিত হইত”; যদিও তখন 

আইনসঙ্গত লুণ্ঠন ছিল না; যদিও অনি- 

বাধ্য বৈদেশিক বাণিজ্যে দেশের রুধির 

শুষ্ক হইত না, তথাপি কতকগুলি ছাগোপম 

শিক্ষিত হিন্দুরা মুসলমীন রাঁজত্বকে ভারত্ত- 

বর্ষের পরাধীনতা৷ ভিন্ন বলিতে চাহেন না। 
স্বাধীনতা বলে কাহাকে বোঝ, খাটাস? 
এক জন মুসলমান 'সগ্রাটের অণুবীক্ষণের 
অবধারণীয় কোথায় কি একটা দোঁষ ছিল 
বলিয়া, তাহারা! সমস্ত মুসলমান শাসনের 
দোষারোপ করেন। নিজের ঘরের দোষ 

সত্য হইলেও পরের কাছে বলাতে যে 
কাপুরুষতা হয়, তাহ! এই শৃগালের! কদাচ 
বুঝিবে না । ইহাদিগের মধো এরূপ অর্ো- 
ন্মাদ অনেক আছে, যাহার নিজ রচিত 

. গ্রাস্থে একটা কাল্ননিক হিন্দু মুসলমানের 

নব্যভীরত । (অফম খণ্ড, সপ্তম সংখ্যা । 

দিগের ভূরি ভূরি কুৎসা কীর্তন করে, কখ- 

নও বা এই সকল বিদ্বেষোৎপাদক রচন! 
ধাঙ্গোরদিগের থিয়েটারে অভিনীত হয়; 

এই সকল আলকাতরা পোরা৷ মাথাওয়াল। 
হতভাগাঁরা কখনও বুঝিবে কি যে, ভারত- 

বর্ষায় জাতি কাহাকে বলে? এরূপ এক 
খানি গ্রন্থে ও একটী অভিনয়ে ভারতবর্ষের 

শুভ দ্রিন যে ৫০ বংসর করিয়া পিছাইয়! 

যায়, ইহ! প্র পামরেরা মানিবে কি? 

হিন্দ গ্রন্থকারেরা গ্রীক ল্যাটিনের মূলা- 
| বাঁন লেখা সকল মাতৃভাষায় অনুবাদ করি- 
তেছে, কিন্ত আরবিতে ফষে সকল অমূল্য 

নিধি আছে, তাহা! অনুবাদ করে না তার 

বেলায় সব ধেনো কাণা। সমাজে যে 

সকল আরবি শব্দ দেশীয় ভাষার সহিত 

অনুস্ত হইয়া গিয়াছে, অভিধানে অদ্যাপি 

| তাগ সন্নিবেশিত ভয় নাই; স্কুলের পাঠ্য 
পুস্তকে রামায়ণ মহাভারত ও বাইবেলে 
উত্তম উপদেশ সকল উদ্ধৃত হইয়া! থাকে, 
কিন্ক আরব্য শাস্ত্রের রত্র সকল উপেক্ষিত 

হয়। কোরণ যে এদেশের এক খানা প্রধান 

ধন্মশান্্, এবং বাইবেল অপেক্ষা সহম্্ গুণে 

অধিক আত্মীয়, তাহা গর্দভদিগের বুঝিবার 

সাধ্য নাই। 

মুনলমানদিগের মধ্যে কেহ কেহ গো- 

মাংস ভক্ষণ করেন, ইহা হিন্দুরা সহিতে 

পারেন না । নিজের পয়সায় নিজের ঘরে 

বসিয়া তিনি যাহ! ইচ্ছা খাইবেন, তুমি 
তাতে কথা কহিবার কে? কোন শান্ত 

অনুসারেইত সে পাপ তোমার হইবে নাঁ। 

বিশেষতঃ শীক্তদিগের পক্ষে ছাগাদি বলি 

দেওয়া যেমন তন্ত্র শাস্ত্রের আদেশ, মুসল- 

মানদিগের পক্ষেও গোরু কোরবানি কর।, 
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বলি দেওয়া, শুনিয়া সেইরপ কোরাণের | করেন, তাহাও গোবংশের বৃদ্ধি সাধনের 

আদেশ, সুতরাং ইহাতে আপত্তি কর! ত | জন্য। 

উচিত হয় নী; আরও দেখ, গোমাংস পক্ষান্তরে দেখা যায়, কতকগুলি শিক্ষিত 
ভোজনে মুসঙ্গমানের যে তৃপ্তি হয়, সে তৃপ্তি : মুসলমানেরাঁও হিন্দুদিগের প্রতি অত্যন্ত 

অন্য কিছুর দ্বারা দিতে পাঁরে কি? আমি ; অনন্থকৃল হইয়া উঠিয়াছেন-_শিক্ষা ও অর্থো- 
জানি এ দেশ কৃষি প্রধান এবং ইহাঁও | পার্জনের ক্ষেত্রে হিন্দুদিগকে একটু অগ্রসর 

জানি যে গোবংশের ক্রমশঃ হাঁনি হইতেছে, : দেখিয়! তাহার একাস্ত বিষঞ্ন হইয়া! পড়িয়া 
কিন্ত এ হাঁনি যে মুসলমানদিগের ভক্ষণে ৷ ছেন। চিনের, ফরাসির, জার্মানির উন্ন- 

হইতেছে, ইহা ভুমি কিসে আমাকে বিশ্বাস | তিতে তাহার নির্ক্বিকার থাকিতে পারেন, 
করাইতে পার? আমার ত ইহা অটল | কিন্ত হিন্দুর উন্নতি দেখিলে কষ্ট বোধ হয়, 
সংস্কার যে, চারণ স্থানের অভাবে গোজাতির ! কারণ বুদ্ধি দোষে ভাবেন, হিন্দুরা তাহা- 
এরূপ ছুর্দশা ঘটিয়াছে। হুূর্ভিক্ষের হুতাঁশে | দিনের প্রতিদ্বন্দী জাতি । হিন্দুরা প্রজা- 
দেশের প্রায় সমস্ত পতিত ভূমি চষা হইয়া | সাধারণের হিতের জন্য কোন একটা রাজ- 

গিয়াছে; গোরুর চরিবার স্থান নাই, | নৈতিক আন্দোলন উখাপিত করিলে, তাহা 

এক্ষণ কাজেই অনাহারে ন্যুনীহারে গোরুর | অবিসম্বাদিতরূপে গুতপ্রস্থ বলিয়া প্রতীর- 

ক্ষয় হইতেছে। এ গরম দেশ, এ দেশে ; মান হইলেও, মুসলমানেরা তাহাতে যোগ 

গোমাংস অসহা, ইহা অনেক সুসলমাঁনের! ; দান করিতে চাহেন ন1। ভারতবর্ষে সিবিল- 
জানেন) মুসলমান সমাজে বুদ্ধিমান ও হৃদয়- সার্ধিস্ পরীক্ষার প্রস্তাব হইল, পাছে হিন্দুর! 

বান লোকের অভাব নাই, এজন্ত কৃষির ; অধিক সিভিলিয়ান হয়, এই শঙ্কায় মুসল- 
অদ্বিতীয় সহায়কে হত্যা করিয়া ভক্ষণ | মানের! তাহাতে আপত্তি করিলেন ; বিদেশী 

করিতে অনেকেই নারাজ । গৌমাংসের : ইংরেজ সিভিলিয়ানকে সৃষ্টিতে দেখিতে 

তক্ষক বোঁধ হয় মুসলমানের শতকরা এক | পারেন, কিন্তু হিন্দুকে পারেন না, ইহা! ভারত- 

জন, ইহাতে এত আপত্তি উত্থাপন করা : বর্ষের দগ্ধ অৃষ্টের ফল। ভাব, কাল যদি 

হিন্দুর বিধেয় হইতে পারে না। যদ্দি এই ইংরেজ জাতি এ দেশ শাসনে অস্বীকৃত 

গোমাংস ভক্ষণ ব্যাপারে, স্তাঁয়তঃ বলিবার : হয়, তবে তোমরা এ দেশ শাসনের কি 

কোঁন কথা থাকে, তবে সে এই যে গাভীর | ব্যবস্থা করিবে? ইংলগু জার্মানি হইতে 
গর্তে বৎসাদি জন্মে, এজন্য গাভীর দ্বারাই ! লৌক আনাইরে, না নিজের দেশের যোগ্য- 

গোবৎসের বুদ্ধি হয়, পুংগে। একটা দ্বারা | তম লোকের দ্বারা কর্ম চালাইবে? দেশীয় 

শত গাভী পাল পাইতে পারে। অতএব | কার্্যের যোগ্যতার পৰীক্ষাকে ইংলগ্ডে 

থাইতে হইলে বাঁ কোর্বানি করিতে হইলে, | হওয়া উত্তম বৌধ করিলে, যদি ইংলগ 

গাভী হত্যা না করিয়া গে হত্যা করাই | তোমার একটী ছেলের জন্ত লক্ষ টাক! 

উচিত। আমি শুনিয়াছি, মক্কায়ও অতি ; করিয়া ফি লন্ন, তাহা হইলে তত তোমার 

সতর্কতার সহিত এই নিয়ম অনুস্থত ; একটীও লিভিলিয়ান হইতে পায়ে না, তখন 

হইয়। থাঁকে। হিন্দুর! শ্রাদ্ধাদিতে যে ষাঁড় কি পেকিন পরীক্ষা স্থান করিবে, প' নিউ- 
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ইর্কে যাইবে? ধিকৃ এপ বিদ্বেষ বুদ্ধিকে, 

ধিক্ এরূপ আত্মপর বিচারকে, ধিক্ এরূপ 
জাতিদ্রোহিতাকে । 

মহার্ঘ মূল্যে বিচার বিক্রয় হইতে আরস্ত 

হইয় দেশ ছারে খারে গেল; ছুিক্ষ গ্রজা- 
দিগকে প্রত্যেক বৎসর লক্ষ লক্ষ পরিমাণ 

ংস করিতে লাগিল, অস্ত্র আইনে প্রতি 
বৎসর সহস্্ সহজ্র নিরীহ গ্রজ' হিংস্র জন্ত 

কর্তৃক নষ্ট হইল; বনকর বিভাগের অত্যা- 

তাহাকে আশীর্বাদ করা উচিত। আঁনন্গ- 

মোহন বন্থ্ র্যাঙ্গীলার পরীক্ষা পাস করাতে 

পৃথিবীর নিকট ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল হই- 
যাছে, ইহাতে যদি ভাবতবর্ষের হিন্দু 
মুসলমান তাহাকে না আশীর্বাদ করেন, 
তবে তাহার পরিশ্রম কিসে সার্থক হইবে? 

শিক্ষা ক্ষেত্রে যোগ্যেরা যে বৃত্তি পাইয়! 
গাকেন ও চাকরি ক্ষেত্রে যোৌগ্েরা যে 

চাকরি।পাইয়া'থাকেন, মুসলমানেরা তাহাতে 

অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন, সাঁমানীতি তাহা 
772৩7 শী তি শি ২ শশিশিটাশীশী শা শশাশীপশশীশীশীশট 

চারে সহস্র সভত্র বাঁওয়াল হাহাঁকার করিয়। 

মরিল, লবণের বৃদ্ধি দরে শত শত দুঃখী 

প্রজা আলুনী খাইয়া মরিল; ছুভিক্ষ তহ- ৷ এজন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট পুনঃ পুনঃ আবে- 

বিলের নাম করিয়া লাইসেন্স ট্যাক্স লওয়! ৰ দন করিষা বৃত্তি ও চাকরি বিলি সম্বন্ধে 

হইল) পরে সেই টাকা ছুভিক্ষে না ব্যয় ; তাহারা বিশেষ ব্যবস্থা! বাহির করিয়াছেন; 

দিগের নিকট কুৎসিত বলিয়া বোধ হইল, 

করিয়া অন্তায় যুদ্ধে উড়ান হইল, অবশেষে ; 

ইন্কম টেক্স নামের দ্বার! লাইসেন্স টেক্সের 

নামকে একেবারে সমাহিত করিয়া ছুতিক্ষ- 
তহবিলের ইতিহাসটাকে পর্য্যন্ত হজম করা 
হইল--এ সমস্তই মুসলমানেরা সহা করিবেন, 

ইহাতে গবর্ণমেণ্টেন ও জন সাধারণের বে 

কি ক্ষতি হইঘাছে, তাহা মুসলমানেরা 
বুঝেন না। সাঁন্যশীতি বীম্তাবক অতিশর 

পবিত্র নীতি, উহাদত অনস্থিতি করিতে 

পারিলে গবর্ণমেণ্ট বিদ্লশন্য হর এবং এই 
তথাপি হিন্দুর সহিত মিলিধা, উভয়ে ভাই | নীতি অন্ুস্থত হইলে প্রজা সাধারণের 
ভাই ভাবে কার্ধা করিবেন না। এবপ 
বিদ্বেষের বিদ্যমানতাঁষ, বিপক্ষের পক্ষে 

কি পরম সৌভাগ্যের বিষয় নয়? 

হিন্দু হউন বা মুসলমান হউন, কোন 

বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিলে, তাহাকে ইচ্ছায় 

হউক বা অনিচ্ছায় হউক, ভারতবর্ষীয় 

জাতির সেবক হইন্ডে হয়, ইহা কোন বুদ্ধি- 
মান ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন কি? 

(১) দেশের উৎপত্তি বৃদ্ধি, (২) দেশের ধন 

বিদেশে যাঁওয়! রোধ করা, (৩) বিদেশের ধন 

স্বদেশে আনা, (৪) দেশের গৌরব বৃদ্ধি করা, 
এই চারিটাই জাতির সম্বন্ধে মহৎ কার্য, 
যে ইহার কোন একটী করিতে পারিবে, 

পঁচিশ কোটি ভারতবাসীর হাত তৃলিয়া 

। অত্যন্ত মঙ্গল হয়। 
এই নীতির বাণিক্রম হইলে প্রজা ও 

গবর্ণমে্টের কি অমঙ্গল হয়, তাহা! একটু 

চিন্তা করিলেই হৃদয়ঙগম করা যায় । জগতে 

গুণই একমাত্র পুজ্য পদীর্থ, যেখানে গুণের 

অনাদর, সেখানে শাস্তি কদাঁচ থাকিবে না, 

কারণ মহৎ উদ্দেশ্তে কখনই গুণ অনাদৃত 
হইতে পারে না। হিন্দু পরীক্ষার যে গুণ 

দ্েখাইয়। বৃত্তি পার না, তদপেক্ষা কম গুণ 

দেখাইয়া! মুসলমান বৃত্তি পাইলে, গুণের 
অবমানন! হইল নাকি? আবার দেখুন, 

চাকরিগুলি সমস্তই প্রজ! সাধারণের হিতের 

জন্ত ; যে কার্ধ্য উপস্থিত, তাহাতে প্রাপ্তব্য 

যোগ্যতম লোক নিঘুক্ত হইলেই প্রজার 
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পূর্ণ মঙ্গল হয়; যদি যোগ্যতম ব্যক্তিকে ! প্রোটেস্ট্যাপ্ট সম্প্রদায়ের জন্য চাহিলেও 
উপেক্ষা! করিয়! হীনগুণকে শ্রী কার্য দেও, : পারিতেন ; কিন্ত তিনি জাতির হিতাহিতের 

প্রজার উত্তম সেবা হইবে না, গুণের অব- ৃ ঘে পরিশুদ্ধ বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন, 

মাননায় রাঁজো পাঁপ প্রবেশ করিবে। | তাহাতে তিনি সেরূপ চাহিতে পারেন নাই। 
সুতরাং এ বিষয়ে মুসলমান গবর্ণমেন্টের ! হিন্দুরা কদাচ তোমাদিগের প্রতিদ্বন্দী 

নিকট যে অনুগ্রহ পাইয়াছেন, তাহাতে সাম্য- 

নীতি যে পদদলিত হইয়াছে, তানাতে সংশয় । 

নাই; ইহাতে উৎফুল হইয়া যদি মুসলমান ' 
প্রা সাধারণের কষ্টের প্রতি ভ্রক্ষেপ না. 
ন! করেন, তাতা হইলে তরী অন্তগ্র নিশ্চয়ই: 

শুভফল প্রসব করে নাই, বরং ঘুষের স্ায় 
কার্য করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে 

হইবে । 

ইহাতে কোন মুসলমান বলিতে পারেন 

যে,তবেকি আমরা কখনও উন্নতি করিব না, 

ইহাই আপনার অভিপ্রায়? তদুত্তরে আমি 
বলি যে, না, কদাঁচ তাহা নহে । 

প্রত্যেক মন্ুষ্যই ভারতবর্ষীয় মহাঁজাতির 

এ দেশের 

ভৃত্য । ঈশ্বর প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কোন | 

আমি নখদর্পণে দেখিতেছি, উহার ভারত- কোন অতি মহৎ বোগ্যতায় ভূষিত করিয়া 

সুষ্টি করিরাছেন, এই হিসাবে কেহ কৃষক, 
কেহ উকীল, কেহ ডাক্তার হওয়? উচিত। ; 
জাতির নিকট কৃষকের ও উকীলের সম্মা- 

নের কোন তারতম্য নাই, সকলেই জাতির 
মহাষজ্ঞের কুশসমিধ সদৃশ । তাহাতে তুমি 

যদি জোর করিরা ডাক্তারকে কৃষক, ও 

কৃষককে এঞ্জিনিয়ার কর, তাহাতে দেশের 
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ৃ 
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নহে; তোমরাও যে (জাতির শুভ স্বরূপ) 

তীর্থের যাত্রী, হিন্দুরাঁও তাহাই। রাজনৈতিক 
আন্দেলনে যদি এক কপর্দকও লাভ হয়, 

তাহা হইলে কেবল হিন্দুর তাহা ভোগ করি- 

বার কোন সম্ভাবনা নাই, কারণ হিন্দু 

নিজের জন্য রাঁজদ্বারে কোন সংস্কারের 

প্রার্থন! করে নাই । প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায় 
বদি স্ব স্ব পক্ষের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থন করে, 

তাহা হইলে জাতির কল্যাণের আশা অতল- 

জলে ডুবিয়া যাইবে । ইউরেসিয়গণ ষে 
অশেষ প্রকারের বিশেষ অনুগ্রহ ভোগ করি- 

তেছে, তজ্জন্য হিন্দু মুসলমানের কিছু.উদ্িশ্ 
হইবার আবশ্তক নাই, কারণ প্রত্যেক ইউ- 
রেসিয়ান দুইটা! করিয়া হাট মাথায় দিলেও 

বাসী ভিন্ন আর কিছুই নহে। উহার কাল- 
ক্রমে বাধ্য হইয়া এদেশের সুহ্ৃৎ হইবে, 
ইংরেজ মোহে পড়িয়া! ছুদ কল দিয় সাপ 

পুষিতেছে। 
মুসলমানদিগের আরও একটা দোষ এই 

যে, যদিও তীহারা। এই দেশের চির অধিবাসী, 
তথাপি এদেশের, প্রচলিত ভাষাকে সম্যক্- 

কল্যাণ হইতে পারে নাঁ। উদ্যোগ এবং ৷ রূপে গ্রহণ করিতেছেন না। দশ বৎসর 

অধ্যবসায়ই উন্নতির এক মাত্র বীজ, তাহার ূ পূর্বে হিন্দু মুসলমানের আচার ব্যাবহার 

আশ্রয় না লইয়া সঙ্কীর্ণ বিধির অনুসন্ধান | সম্বন্ধে ষে সৌসাদৃশ্ত ছিল, সরা ব! ফারাজীর 
করাটা ভ্রম নয় তকি? ডাক্তার বাউটন | মত প্রচলিত হইয়! তাহার বিশেষ হানি 
এক জন মুসলমান রাঁজপুরুষের নিকট | হইয়াছে । বিবাহাদি উৎসবে এক্ষণ 'চাহাঁর! 

ইংলপ্তীয় জাতির জন্য অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়া | ঢোল ও ফুল ব্যবহীর করিতে চীহেনে না। 
ছিলেন, তিনি প্রোটেস্ট্যাপ্ট ছিলেন, কেবল | নিঃশ্বব্ব বিবাহে বিবাহ-ভঙ্গের মোকদ্দণ্ম'র 



০০৮৬৬ ্ ফি 

ংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে, অথচ বাঁজন- 

দর ও মালাকর জাতির কেবল হিন্দুর অল্প 

সাহাঁষ্যে ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়াছে। 
যাহাতে কৌরাণিক ও পৌরাণিক ধর্মের 

কোণ সংঘর্ষ ন। ঘটে, অথচ আচার ব্যবহারে 

উভয়ের সন্মিকর্ষ লাভ হয়, তাহা উভয় পক্ষের 
পবিজ্র দেশহিতৈষীদিগের প্রার্থনীয় নয় কি? 
সাম্যভাব ত অনেকটা হইয়াছিল ; কত হিন্দু 
খা। তরফদার, মজুমদার, পাকড়াসী ও কত 

মুসলমান বিশ্বাস মণ্ডল উপাধি গ্রহণ করিয়া- 

ছেন। হিন্দুরা মাঁণিকপীরের সিন্নি ও 

গাজীর ভোগ দিয়া থাকেন। মুসলমানেরা 

এরূপ কিছু কিছু করিতেন, কিন্তু সর! হইয়া! 
তাহা রহিত হইয়া যাইতেছে। যাহা ধর্মের 
হাঁনিকর নহে, অথচ সমাঁজের সৌহার্দ বর্ধক, 
তাহাতে আপত্তি কর। অপরিণীমদশিত।। 

আমার মতে হিন্দুদিগের বারইয়ারিতে মুসল- 
মাঁনদিগের ও মুসলমানদিগের সিন্নিতে হিন্দু 

দিগের ঠাদা দেওয়া উচিত। উভয়েই যখন 

সত্য ধর্ম্দেরে উপাসক, তখন পরস্পরকে 

কাফের ব। যবনের ভাবে দেখা একাস্ত 

পশুবুদ্ধির কার্য্য। 

মুসলমানদিগের একটা সংস্কার হইয়াছে 

যে,হিন্দুরা তাহাঁদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 

হইয়াছেন। ইহার কারণ তাহারা এই 

অনুমান করেন যে, ইংরেজদিগের রচিত 

মুসলমান শাসনের ধত ইতিহাস আছে, 

তাহাতে মুসলমানেরা হিন্দুদিগের উপর 
ঘোরতর অত্যাচার করিতেন, এইরূপ অধথা 

উক্তিতে পরিপূর্ণ; হিন্দুরা সেই সকল 

ইতিহাস পড়িয়া এক্ষণ প্রতিশোধ লইতে 
উদ্যত হইয়াছেন। মুসলমানদিগের এক্ঈপ 

সংস্কারের মূল কি, তাহা আমি জানি না, 

» ৮১ পপ স৮০ ০ ৮০৩ সস এ 

ভাবে মুসলমানদিগের বিরুদ্ধ দেখিন1। 

কোন কোন মূর্খ হিন্দু যে সকল অন্যায় করে, 

তাহা সমগ্র হিন্দু জাতির স্বন্ধে নিক্ষেপ কর। 

নিতাস্ত অবিচার । 

গোহত্যার-বিরোধী হিন্দু চিরকাল, সে 

কোন প্রতিশোধ লালসায় নহে। পর্যটন 

করিয়া দেখ, দেশে হাজার হাজার হিন্দুর 

কৃত স্কুল, রাস্তা, পুষ্করিণী, পুল আছে, 

তাহাতে হিন্দু মুসলমানের কিছুমাত্র পক্ষ- 
পাত নাই । হিন্দু শিক্ষক, উকীল, মোক্তার, 

ডাক্তার, কবিরাজ, মুসলমানকে তুল্য চক্ষে 
দেখিয়া থাকেন । চাকরির বিষয়ে স্বজনের 

সাহায্য স্বজনে আজ নূতন করিতেছে না; 

আমি এই জন্ত মুক্তভাবে গুণের মানদণ্ড 

চালাইবার জন্ঠ চীৎকার করি । আরও দেখা 

কর্তব্য যে, যখন জন সংখ্যায় হিন্দুরা মুসল- 

মানের ৪ গুণ অধিক, তখন চাঁকরিতে 

হিন্দুর আধিক্য ন। হইবে কেন? এক্ষণ যে সে 
৪ গুণের স্থলে ৮ গুণ হিন্দু দেখা যাইতেছে, 

তাহারও কারণ আছে; মুসলমান শ্রেণীতে 

মধ্যবিতের পরিমাণ অল্প, শ্রমজীবীর সংখ্যা 

অধিক ;. হিন্দু শ্রেণীতে মধ্যবিতের সংখ্যা 

অধিক, শ্রমজীবীর সংখ্যা কম । যদি শ্রম- 

জীবীদিগকে শ্রম ত্যাগ করাইয়। চাকরির 

মধ্যে প্রবেশ করান যায়, তাহা হইলে অন্থু- 

পাঁতের সংশোধন হইতে পারে, কিস্তু তাহাতে 

দেশের কল্যাণ হইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস 

করি না। 

অতএব আমি কোন প্রকাঁরেই দেখিতে 

পাইতেছি না যে, হিন্দুর মুসলমানদিগের 

বিপক্ষে দীড়াইয়াছেন। উভয়েই যখন চির- 

ভারতবাসী এবং বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষীয় জাতির 

অন্থপূরক, তখন ইহার! উভয়েই মহাজাতির 
ভৃত্য ভিন্ন কিছুই নহে। সুতরাং যদি কেহ 
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জাতির মঙ্গলের চেষ্টা না৷ করিয়া, শ্রেণী | প্রচুর, তাহাঁদিগের পরস্পরের অসৌহার্দে 
বিশেষ কি ব্যক্তি বিশেষের মঙ্গল অন্বেষণ 

করেন, তাহ! হইলে তিনি সেই শ্রেণী ব 
ব্যক্তির লোক হইবার যোগ্য, কিন্তু মহা- 
জীতির লোক হইবার যোগ্য নহেন। কিন্ত 
ধাহার। মহাসাগর সদৃশ প্রশস্ত হৃদয়ের অধী- 
স্বর, তাহার! সেরূপ ক্ষুদ্রত্বে অবতরণ করি- 

বেন কেন? তীহাঁদিগের বিরাট প্রাণ নির- 

স্তর মহাজাতির মঙ্গল ধ্যানে নিমগ্ন থাকিবে। 

বাস্তবিক পক্ষে হিন্দু মুসলমানের কেহই 
কাহারও শক্র নহেন, ও হইতে পারেন-না- 

সহরবাসীর! স্বচক্ষে গ্রাম্য হিন্দু মুসলমানের 
হরিহর ভাব দেখেন নাই, স্থতরাং ইহা 

বুঝিবেন না। সহরে স্বল্প লোক বাস করে, 
কিন্ত তাহা হইলেও তীহাঁদিগের ক্ষমতা 

অনেক এসে যায়, এজন্য মফস্বলবাঁসীদিগের 
প্রাথনা যে, তাহারা পরম্পরকে যথার্ধরূপে 
মানিতে চেষ্ঠা করেন, দড়ীকে সাপ বলিয়। 
ত্রম হইলে সে ভ্রমে মোহ পর্য্স্ত হইতে 
পারে, কিন্তু বাস্তবিক সে সাপ নহে, দড়ী, 
অতএব ক্ষান্ত দেও, আর /বুথা পরস্পরের 
কুৎসা গাইও নাঃ এমনিই ত পরাধীন 
কুক্ধুর, তাহাতে আবার ঘরাঘরি ভেদ সাঁজাঁ- 
ইয়া বিপক্ষের সোঁণায় সোহাগা করিয়া 
দিওন!। পৃথিবীর অন্তান্ত সভ্য জাতিরা-" 
ক্লকার জাপানও, যে তোমাদের অনৈক্য 
দেখিয়া উপহাস করে, ইহা! কি তোমর। 
একটুও বুঝনা ? 

শ্রীগঙ্গেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 

পশিটে সী কাশ ভিন্সি 

স্বকুমার-বিদ্যা ও সমাজ । 
রাজ্য সমাজেরই অংশ । জন-সাধারণের 

নীরব অস্থমোদনে সমাজ-প্রতিভূর নাম রাজা, 
রুক্ষ আন্দোলনে প্রেসিডেপ্ট, ওঁদীস্ত-জড়তাঁয় 
সার্বভৌম । রাজ্য, আমাদিগেরই মতিগতি- 
স্কুল গৃহের সমন্বয়। স্ুতরাঁ রাজনীতি 
উচ্চাঙ্গের গৃহস্থালী মাত্র। গৃহ ব্যষ্টি, রাজ্য 
সমষ্টি। 

উন্নত গৃহের প্রতিপুরজনই গৃহস্থালীর 
উন্নতি-কল্লে যথাসাধ্য নিযুক্ত। রাজ্যের 
উন্নতি-কল্পে প্রত্যেক প্রজার সাহায্য আব- 
শ্তক। সুত্রের তরঙ্গ-পারঙ্গে বস্ত্র। একটা 
ক্ষুদ্র প্রজার নিষর্মীবস্থাও প্রকাণ্ড রাজ্োর 
গলগ্রহ-স্বরূপ। একটা ক্ষুদ্র স্ফোটকে সমস্ত 
দেহ উত্তাপিত। 
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আদর্শ গৃহ, ত্রিবৃত্তির সাঁধনাঁ-স্থল | ত্রি- 
বৃত্বি--কার্যযকারিনী, জ্ঞানার্জনী ও চিত্ত- 
রঞ্জিণী। জগত, সত্য-শিব-স্ুন্দর । নিত্য- 
আবশ্তক ও স্ত্তিপ্রদ উভয় বস্তই গৃহীর 
সংগ্রহনীয়। বন্যের অরণ্য, দেবতার মন্দাঁর- 
কুঞ্জ, গ্ৃহীর পুরোদ্যান। পুরোদ্যানের 
একাংশে আহাধ্য লতা-গুলাদি, অন্তাংশে 
বিকসিত পুম্পরাজি। 

সুকুমার-বিদ্যা সভ্যতার দীস্তি। সুকু- 
মার-বিদ্যার আদরে ও অনুরাগে গৃহস্থের 
সচ্ছলতা প্রকাশ পায়। রাজোরও তত্রপ। 
গৃহীর ইচ্ছায় পুরোদ্যান পতিত-ভুমি বা নন্দ- 
নারণ্যে পরিণত হইতে পারে। গৃহী শ্বেচ্ছা- 

ধীন। কিন্তু, রাজ্য ব। সমাজ নিয়মাধীন। 



চি 

৩৪৬. নব্যভারত। (অফম খণ্ড, সপ্তম সংখ্যা । 
বহির্শক্র ও অন্তরশক্র নিবাঁরণার্থে বলিষ্ঠ: | ৭ বল ও অর্থ পশুত্বে স্বতঃ উদ্রিক্ত, মদ- 

দিগকে এবং শীস্তি-রক্ষীর্থে কর্মশবোদ্ধাদিগকে : গর্বে বিপ্লবোন্ধুখ । সুকুমার-বিদ্যা আপন 

সমজ গ্রতিপালন করে। সুখসচ্ছন্দতা ; সৌকুমাধ্যে আপনি বেপথুবতী। আপন 
বুদ্ধির জন্য শ্রমজীবী, বণিক ও যন্ত্রনিন্মীতা- ; আনন্দে আঁপনি অন্তর্মনা । সৌন্দর্যা-অভি- 
দিগকে উৎসাহ প্রদত্ত হয়। দেব-্রসন্নতাঁ-। ব্যক্তির ঝনঝনা কোথায়? ক্ষেপনী চাক্ষুষ 

মুরৌধে খত্বিক ও দৈবজ্ঞগণ সমাজানে ৃ বিষম উতক্ষেপনে প্রক্ষেপনে নদীকে তবঙ্গী- 

পরিপৃষ্ট | স্কুমাঁর-বিদ্যায় রাজোর এবছিধ । ব্রিত করে, কিন্তু বহিত্র নহে না। যত্বলাক্ষত 

সাক্ষাতঃ কোন লাভ নাই । সুতরাং, শিল্পী, | জন কর্ণই নীরবে বহিত্রকে গমাস্থানে 

গায়ক,চিত্রকর, সাহিত্য-জীবী ইত্যাদি-দিগকে | লইয়া যায়। কর্ণপার পশ্চাতে ও উচ্চাসনে | 

উৎসাহ-দাঁন সমীজের কেন অবশ্ঠ কর্তব্য? স্থকুমার-বিদ্যা সভ্যতার সর্ধ পশ্চাতে । 
ইহা অর্থনীতির কথা । ৰ সর্বপশ্চাতে অেষ্ঠের স্থান । 

অর্থ-নীতি,মৌলিক অর্থ, অর্থসঞ্চর নহে, | অবশ্য অস্ত্র বা বন্ত্রেন স্যাঁয় প্রতিভা 

অর্থব্ারভার। অর্থাৎ, কিরূপ, অর্থ ব্যয় ! আমাদের নিন্মাণীয় নভে । কিন্ত, ন্বর্ণথনির 

করিতে হইবে। প্রথমে সঞ্চয়ে জুখ, চরমে ! ন্যায় প্রতিভার আবিষ্কারে ও সংস্কারে 
ব্যয়ে সুখ। জীবনের উদ্দেস্ত সুখ । অব- : আমরা সক্ষম | বায় অপব্যয় নহে । সুতরাং 

শ্ট স্থখোদদেশেই বায়। প্রাগুক্ত ত্রিবৃত্তির : জিজ্ঞান্ত, ১ম, পাত্রাপাত্র নিরূপণের উপায় 
যথাযথ পরিণতি-ফলে সুখ ; যথাধথ অগু- | কি? ২য়, সমাজেব কিরূপ সাহাষ্য প্রশস্ত ? 

শীলনে আনন্দ । এই উদ্দেম্তে ও অন্ুশীল- বর্তমান সমাজ হট্টগোল মাত্র । বর্তমান 

নেই মনুষ্যত্ব । সুতরাং, ত্রিবৃত্তির সাঁমপ্রস্ত ; সমাজের গূল নীতি তাড়না । তাড়না, সভ্য- 
বা মনুষাত্ব রক্ষার্থে চিত্ত-রঞ্জিনী-বুত্তির চর্চানু- | তার আদিম নীতি । সংস্কার, সভ্যতার চরম 

কুল ব্যয়ে সভ্যতার পরিণতি লক্ষণ। কার্পণে ; নীতি। বেত্রুঘাত বা কারাদণ্ডে চৌরের 

মনুষ্যান্থর ক্ষতি, সভ্যতায় অপরিণতি। সংস্কাৰ অসম্ভব স্থশিক্ষায় সম্ভব | স্ুুশিক্ষা- 

স্থখ স্বাভাবিকতা, দুঃখ ব্যভিচার । শুদ্ধ । দানই সংস্কার-নীতি। সংস্কারের দুলে পালন । 

বহির্জগত মত্ততায় প্রকৃত স্থুখ ছুল্লভ ৷ বহি- প্রসঙ্গতঃ তাঁড়না__পুভ্রের হিতার্থে স্থশিক্ষিত 

জগত কর্মস্থল; অন্তর্গত আনন্দস্থল। ; পিতার পুত্র প্রতি তাড়না, পালনেরই অঙ্গী- 

যৌদ্ধ! ও বণিক কর্ণবন্ধু, গায়ক ও চিত্রকর ! ভূত। সুকুমার-বিদ্যার প্রকৃত উন্নতি, এই 
অন্তর্বদ্ধু। কর্মের অনুরোধে কর্ম-বন্ধুত্ব; অন্ত- । স্্দূর পালন-নীতি-সাপেক্ষ । 

রের অন্থুরোধে অন্তর্ব্ুত্ব। কর্মে সংঘর্ষ, সমাজ-তন্ত্র শ্রমবিভাগ মাত্র । সঙ্ঞান 

আনন্দে সম্মিলন । এই অন্তর্বলেই মনুষ্যের । শ্রম- প্রকৃত শ্রম ; অজ্ঞান শ্রম-বৃথ। শ্রম । 

প্রাণী-জগতে শ্রেষ্ঠত্ব । আনন্দ, অন্ঠান্ত শাস্ত্রের | ক্ষেত্রে জলসিঞ্চন প্রত শ্রম; সমুদ্রে জল- 
গৌণ ফল হইতে পারে? কিন্ত, স্থকুমাঁর ; সিঞ্চন বৃথা শ্রম। মন্ত্রীর করধূৃত লাঙ্গলে বা 
বিদ্যার মুখ্য ও গৌণ-_-উভয় ফলই আনন্দ । ; কৃষকের মন্ত্রীত্বে উন্নতি বিপর্য্যয়। যথাঁধথ 

আনন্দ ভিন্ন তাহার অন্য উদ্দেশ্ত নাই, অন্য | কার্ধ্যে যথ্চোপযুক্ত ব্যক্তিরই নিযুক্তি উন্নতির 
উদ্দেশে উদ্ভবে ন|। অন্ুকূল। লৌহকে লৌহবত্মে ও স্বর্ণকে 

সপ শ পসপীপিপ্পশা সপ সপেশাসপপশিশীশি শীট শাপিপীিকটি পপি টি ০ পপ পপ শিশির শি শিশিশীসী তি 

পপপাশাপিীীসিশিশ সপ এ সপ সি 

সি শপ টে 
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প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃত্যন্যারী স্ুশিক্ষা দানই 

প্রতিভা আবিষ্কারের উপায় । প্রবৃত্তির বিপ- 

্যয় শিক্ষাঁয় প্রতিভার অধোগতি, সমাজের 

অনুন্নতি। 

বিধি-কৃপাঁয় বা! প্রক্কতি-নিয়মে আমা: 
দিগের একোঁনশত শিশু সাধারণ বুদ্ধি লইয়া 

জন্মগ্রহণ করে। পিতা মাতার শত স্নেহ- 

পক্ষপাঁত সন্বেও তাহা! সাধারণ বুদ্ধি ও 

সাঁধারণ কর্শোপযুক্ত। ইহার| সমান্-দেহ। 
অবশিষ্টটার ভবিষ্যত জন্য অভিভাবক যে 

শিক্ষা-স্চনাই করুক, সে আপন পথ 

আপনি নির্বাচন করিয়া লয় । এইটী সমাজ- 

মজ্জা। এইটি প্রতিভা । কিন্তু, প্রতিভাঁও 
বিকার-রহিত নহে। প্রতিভা ছুই প্রকার, 
এক, মনোকল্লিত প্রতিভ1; অপর, প্রত 
গ্রতিভা। মনোকল্িত প্রতিভা স্ভাবতঃ 

অস্থির ও লক্ষ-চ্যুত। প্ররুত প্রতিভা সংহত 
ও ঞ্রুবান্বেষী। 

এই কেমিকেলও খাঁটি স্বর্ণের প্রভেদ নিরু- 

পণার্থে শিক্ষানবিসাগার” স্থাপন আমাদিগের 

প্রথম কর্তব্য। অবগত, তথাকার বিচক্ষণ নেতা 

বা নেতৃগণ ককপানু পিতার স্তায় প্রত্যেক 

শিক্ষানবীসের মতিগতি বুঝিষাঁ সত্ব 

শিক্ষা দান করিবেন। ধান্ত হইতে তুষ 
ত্যাগের ইহাই সুব্যবস্থা । নতুবা, কবি- 
প্রকৃতিকে চিত্র-বিদ্য' শিক্ষা দিয়া রণক্ষেত্র 

প্রেরণ করিতে বা বনিগৃবুদ্ধিকে গীত-বাদ্য 

পরামর্শ দিতেছে ন।। 

সুকুমার-বিদ্যাবিদ্গণকে শিক্ষান্থুসাঁরে 

যৌবনে কর্মদান, এবং বার্ধক্যে বৃত্তিদান 
সমাজের অপর বর্তব্য। ইহাই প্রশস্ত সাহাধ্য। 
সাধারণ মন স্থিতিস্থাপক) বাত-কুকুটের 
যায় ব্বভাঁবতঃ অবস্থানকুলে আঁপনাঁকে চালিত 

কনিতে সক্ষম। প্রতিভা অসাধারণ; 

আঘাতে প্রত্তি-ঘাতোদ্যত। সুতরাং, সাঁধাঁ- 

রণ-বিরোধী ৷ এই জন্ত প্রতিভাশালীর অর্ধ- 
জীবন প্রায়শঃ আমর! উপবাঁসে দগ্ধ করি । 

কঠোর জীবিকা-যুদ্ধে প্রতিভা ক্রমশঃ রুক্ষ 

ও রুগ্ন হইয়া পর্ডে। অধিকস্ত, জীবিকাঁ-লক্ষ্যে 
ইতর-সাধারণের তুষ্টি-লাভাকাজঙ্কায়, স্ুকুমার- 
বিদ্যা উন্দ্রিয়কত। দুষিত হয়। পরিশেষে 

যখন তুমি তাহার প্রাপ্য অর্থ ও যশ-ডাঁলি 

লইয়া তাঁহার সম্মুখীন হও, তখন তাহার 

শক্তি অপচিত, প্রতিভ! নৈরাশ্ঠ-দগ্ধ, হৃদয় 

সন্দিপ্ধ। আঁীর্বাদের পরিবর্তে অভিশাপে 

তোমাকে সংবর্ধনা করে। 

এই বিশুদ্ধ পালন-নীতির অভাবে আধু- 

নিক জ্ুকুমারবিদ্যা পরিছু। অলসের 

আলম্তে, উচ্ছঙ্খলের মণ্ততায়, খা। মখেযালীর 

খামথেয়ালে, একরোঁখাঁর রুঢ় অবাঁধাতায় 

বিকলাঙ্গ । এই পাঁলন-নীতির সম্যক অভাবে 

প্রতি সমাজে অসংখ্য সুকুমার গ্রতিভার-- 

“প/ড়ে থাকে দূরগত, জীর্ণ অভিলাষ যত, 
ছিন্ন পতাকার মত, ভগ্ন ছুর্গ প্রাকাঁরে ।” 

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল। 



চৈতন্যচরিত ও চৈতন্থধর্ম। (৩৮) 
দক্ষিণাপথে--বাস্রদেবোদ্ধার । 

মাঘ মাঁসের প্রথমে শ্রীটৈতন্ত সঙ্্যাস 
গ্রহণ করিয়। ফান্তন মাসে নীলাচলে আগ- 
,মন করেন ও ফাল্তনের শেষে জগন্নাথের 

দোলযাত্র' দেখার পর চৈত্র মাসে সার্ক 

ভৌমকে কৃপা করেন। বৈশাখের প্রথমে 

তাহার দক্ষিণ দেশপর্য্যটটনের ইচ্ছ। হইলে 
তিনি বন্ধুদিগকে ডাকিয়া বিনীত ভাঁবে 

সকলের হাঁতে ধরিয়া বলিলেন ;-7“তোমরা 
আমার প্রাণাধিক বন্দু, প্রাণ ছাড়। যায়, 
তবু তোমাঁদের ছাড়িতে পারি না। তোমরা 

আমাকে এখানে আনিয়! জগন্নাথ দর্শন 

করাইয়া! সত্য সত্যই বন্ধুর কার্য্য করিয়াছ। 
এখন তোমাদের নিকট আমি আর একটা 
ভিক্ষা চাহিতেছি। তোমরা অনুমতি কর, 

আমি দক্ষিণাপথে গমন করিব। জননীর 

নিকটে প্রতিশ্রত আছি, বিশ্বরূপের উদ্দেশে 

একাকী যাঁওয়া হইবে না। কিজানি কখন 

কি বিদ্ব ঘটে? 

শ্রীচৈতন্ত মৃহ মধুরম্বরে বলিলেন-- 
“নিতাই ! তুমি সথত্রধার আর আমি নর্তক। 
তুমি যেমন নাঁচাও, আমি তেমনি নাচি। 

সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আমি কোথায় বৃন্দা- 

বনে যাইতে ছিলাম, তুমি আমাকে অদ্বৈত 
ভবনে লইয়া গেলে। নীলাঁচল পথে 

আসিতে আসিতে আমার প্রিয় দণ্ডগাছটা 
ভাঙ্গিয়া ফেলিলে। দেখিতেছি, তোমাদের 

গাঁড় প্রেমে আমার কার্য পণ্ড হইতেছে । 

আমি গৃভত্যাঁগী সন্গ্যাসী, জগদানন্দ আমাকে 

বিষযীর গ্য।য় বিষয় ভোগ করাইতে চাঁভে। 

কিকরি? সেযা বলে, আমি ভয়ে তাঁই 

করি। না করিলে ক্রোধভরে আমার সঙ্গে 

সেতিন দিন কথী কয়না। আমি বৈরাগা 

ধর্ম রক্ষার জন্য শীত কালেও নিনসন্ধ্য। সান 
যাইতে, সে সত্য অবশ্তই পালন করিব । । করি ও ভূমিতে শয়ন করি দেখিয়া মূকুন্দের 
কিন্ত এবারে আমি একাকী যাইব, তোমা- | ছুঃখের সীমা নাই। সে মুখে কিছু ন! বলি- 
দের কাহাকেও সঙ্গে লইব না। সেতুবন্ধ রঃ লেও তাহার হৃদরের ছুঃখে হি মলিন হয়। 
হইতে যে পর্য্স্ত আমি ফিরিয়া না আসি, 

তোমরা সে পর্য্যস্ত এই স্থানে রহিবে 1” 

এই কথা শুনিয়া ভক্তগণ মহা! ছুঃখিত ূ 

হইলেন এবং শ্নীন মুখে নীরবে রহিলেন। 
নিত্যা-নন্দ বলিলেন “এ কেমন করিয়া! 

হইতে পারে? ভূমি একাকী যাইবে, ইহা 
কার প্রাণে সহ হয়? দক্ষিণের তীর্ঘপথ 

আমার মকলই জান! আছে, আমাকে আজ্ঞা 
দাও, আমি সঙ্গে যাইব । ন! হয়, আরচ্ছুই 
এর জন চলুক । বিপদ্সমাকুল পথে তোমার 

টা শী আমার সন্যা'স ধর্ম রক্ষার 

জন্য সদাই আমাকে শিক্ষা-দণ্ড দিয়া থাকে । 
শ্রীরুষ্ণের কৃপায় দামোদরের লোকাপেক্ষা 

নাই। আমি লোকাপেক্ষা ছাঁড়িতে পারি 
না। সেজন্ত সে আমার স্বতন্ত্র আচার 

দেখিলেই ব্যবহার শিক্ষা দিয়া থাকে। 

জাতৃগণ, দিন কতক তোমরা নীলাচলে 

স্থির হইয়া থাক, আমি একেল! তীর্থ ভ্রমণ 

করিয়া আসি ।” 



কাঁঙ্ডিক, ১২৯৭1) চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ঘ্ম । ৩৪৯ 

+  শ্রীচৈতন্তের নিন্দাচ্ছলে ভক্তদিগের স্ততি 
ও বাৎসল্য পূর্ণ মধুর সম্ভাষণ শুনিয়া! চারি 
জনই তাহার সঙ্গে যাইবার জন্য কত অন্ধু- 
রোধ করিলেন, কিন্ত তিনি কিছুতেই স্বীরুত 
হইলেন নাঁ। তখন নিত্যানন্দ বলিলেন, 
ণতোমার আঁজ্ঞাই শিরোধার্য্য, ইহাতে আমা- 
দের সুখ ছুঃখ যাহা হয় হইবে । কিন্তু আমার 

লাগিলেন এবং চারিখানি নূতন কৌপীন ও 
বহির্বাস ও কতক গুলি মহা প্রসাদান় ব্রাহ্মণ 

দ্বারা আলালনাথ পর্য্স্ত পাঠাইয়! দিবার 
বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া গৌরকে বলিলেন, 
“আমার একটা অনুরোধ রক্ষা করিও, 

গোঁদাবরী তীরে বিদ্যা নগরে উৎকল রাজ 
প্রতিনিধি রামানন্দ রাঁয় আছেন। তীহাঁর 

আর একটা নিবেদন আছে । কর্তব্য কি না, (সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিও। তিনি 
বিবেচনা করিয়া দেখ। আর কিছু সঙ্গে ন' | তোমার সঙ্গের ঘোঁগ্য পাত্র। তাহার ন্যায় 

লইলেও কৌপীন, বহির্ধাস ও একটী জল ব্রসিক ভক্ত আর দেখা! যাঁয় না; পাণ্ডিত্যের.ও 

গাত্র তো লইতে হইবে । তোমার ছুই হাত | ভক্তিব পরাকাষ্ঠা একাধারে তাহাঁতেই 
নাম সংখ্যা গণনায় আবদ্ধ থাকিবে, এ সব : মাঁমঞ্জসীভূত হইয়াছে । তাহার অলৌকিক 

সামগ্রী কে বহিয়া যাইবে; বিশেষতঃ তুমি | ভার চেষ্টা বুঝিতে না পারিয়। প্রাকৃত বৈষ্ণব 

যখন প্রেমাবেশে অটৈতন্ত হইয়া পড়িবে, | জ্ঞানে পুর্বে আমি তাহাকে কত" পরিহাস 
তখন তোমাকে কে রক্ষা করিবে? তাইতে | করিয়াছিলাম। তোমার কৃপায় এখন 

বলি, কৃষ্ণ দীস নামে এই সবল ব্রাঙ্গণ কুমার | আমার জ্ঞানোঁদয় হইয়াছে । এখন তীছ্াঁর 
তোমার জলপাত্র বস্ত্র বহিয়া পাছে পাছে | মহত্ব অনুভব করিতে পারিতেছি। তাহাকে 

যাউক। তোমার যাহা ইচ্ছা করিবে, এ: শুদ্র বিষয়ী জ্ঞানে উপেক্ষা করিও না। অবশ্ঠ 
কোন বিষয়ে কিছু বলিবে ন।” শ্রীচৈতন্য | তাহার সঙ্গে আলাপ করিলে তাহার মহিম। 
এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বন্ধুদিগকে লইয়! ৃ জানিতে পাঁরিবে। গৌরচন্দ্র এ কথ। অঙ্গী- 
সার্বভৌম সদনে গমন করিলেন এবং তাহাকে | কার করিয়া জগন্নাথ-মন্দিরে যাইয়া আঁশী- 

নিজ সঙ্কল্প বিলে তিনি অতি কাতর | াঁদ অন্থুমতি গ্রহণ করিয়া সমুদ্র কূলের 
ভাবে কতক দিন অপেক্ষা করিতে অনুরোধ : পথ দিয়া দক্ষিণাপথ ভ্রমণে যাত্রা-করিলেন । 

করিলেন । তাহার অনুরোধে গৌরচন্ত্র | সার্বভৌম স্বীয় পরিচর সঙ্গে সমুদ্ধ তীর 

কিছু দিনের জন্য যাওয়া! স্থগিত রাখিতে ; হইতে কাদিতে কাদিতে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত 
বাধ্য হইলেন। এই সময় সার্ভৌম-গৃহে ৰ হইলেন। নিত্যানন্দাদি চারি জন ও 
নিমন্ত্রণ ভোজনে ও হরি কথ নৃত্য কীর্ভনে 

গত হইল। পরে যাত্রার নিরূপিত দিন 

উপস্থিত হইলে শ্রীচৈতন্য সার্বভৌমের 

নিকট অনুমতি চাহিয়া বলিলেন, “আপনি 
আমাকে আশীর্বাদ করিবেন যেন আমি তীর্থ 

* ভ্রমণ ও বিশ্বরূপের উদ্দেশ করিয়া নিরাপদে 

নীলাঁচলে প্রত্যাগমন করিতে পারি |” সার্ব- 

ভৌম বিবহ শোকে অধীর হইয়া কাঁদিতে 

গোপীনাথ আচার্য বস্ত্র ও প্রসাদ লইয়া 
আলাঁলনাথ পর্য্যন্ত মহাপ্রভূর সঙ্গে চলি- 

লেন। পুরীর ৪ ক্রোশ দক্ষিণে আলাল- 
নাথ দেবমন্দির। শ্রীচৈতনা স্বশিষ্যে মন্দি- 
রের পুরোভাগে হরি সঙ্থীর্তভীন আবস্ত 

করিলেন। সে দেশবাঁসীশণ সন্্যাসীর 
অপরূপ ভাব ও পুলকাশ্র প্রভৃতি সাত্বিক 

লক্ষণ দেখিয়া একপ্রাণে শুলিতত ও 



৩৫৪ শব্যভারত | (অষ্টম খণ্ড সপ্তম সংখ্যা । 

দেখিতে লাঁগিল। ক্রমে জনতা গাট়তর এবারকার ভ্রমণে শ্রীচৈতন্যের ধর্থ খুব 
হইল; আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই অপরূপ | প্রচার হইতে লাগিল; বত, সংকীর্তন 
সন্ধ্যাসী দেখিতে আসিল। নিত্যানন্দ ভক্ত- 

গণকে বলিলেন ;--“এইরূপে গ্রামে গ্রামে 

নৃত্য কীর্তন হইবে; তাহার পূর্বাভাস 
আরম্ভ হইল।” মধ্যাহু উত্তীর্ণ হইয়া গেল 
তথাচ ভিড় কমিল না, দেখিয়া নিতাই 
গৌরকে মধ্যাহ্ব স্নান করাইবাঁর জন্য লইয়! 
গেলেন এবং ন্নানাস্তে সঙ্গী কয়জন সহিত 

মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বহিদ্বর বদ্ধ 
করিয়া দ্িলেন। ভোঁজনাদি সমাপন হইলে 

আবার দ্বার উন্ুক্ত হইল, আবার সংকীর্ভন 
আরম্ভ হইল। এবারে জনতা আরও বাঁড়িয় 

গেল। 'সন্ধ্যার পর কীর্তনীস্তে লোক সব 

হরিনাম গাইতে গাইতে নাচিতে নাঁচিতে 

স্বস্ব গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইল। সকলেই 
গৌরের জীবন্ত ধর্ম ভাবে অন্কপ্রাঁণিত হইয়া 
বৈষ্ণব হইয়া! গেল। রজনী প্রভাতে গৌর- 

চন্দ্র স্নানান্তে ভক্তগণকে আলিঙ্গন করিয়৷ 

বিদায় হইয়া চলিয়! গেলেন । কৃষ্ণদাস পাঁছে 
পাছে বস্ত্র জলপীত্র বহিয়! চলিলেন। ভক্তগণ 

গৌরের বিচ্ছেদে মৃচ্ছিতি হইয়া! পড়িলেন; 
গৌরচন্ত্র তথাচ একবার ফিরিয়া তাকাই- 
লেন না। 

থাকিয়া পরদিন প্রাতে দুঃখিতান্তঃকরণে 

নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন। এদিকে 

শ্রীচৈতন্য মত্তসিংহের ন্যায় নিয়লিখিত 

মতে নামোচ্চাঁরণ করিতে করিতে পথ অতি- 
বাহিত করিতে লাগিলেন । 

কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! হে ! 
কৃষঃ ! কৃষও ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! হে! 

কৃ ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষঃ ! রক্ষ মাম্ ! 
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ | কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ ! পাহি মাম্ ! 
রাম রাঘব ! রাম রাঘব ! রাম রাঘব! রক্ষ মাম্! 
কু কেশব ! কৃ কেশব ? কৃষ কেশব ! পাহি মামু! 

ভক্তগণ সমস্ত দিন উপবাঁসী | 

বা উপদেশে নহে, কিন্তু তাহার জলস্ত ধর্ম 
জীবনের প্রতিভায়। যাহার! তাহার নিকট 

আসিয়। তদীয় ভাব দেখিল ও তাহার সঙ্গে 

একত্র থাকিয়া সদাঁলাপ করিতে সুযোগ 

পাইল, তাহারা তাহার ধর্মে অনুপ্রাণিত 

না হইয়া থাকিতে পারিল না। সেই সকল 
লোক আবার স্ব স্ব গ্রামে যাইলে তাহাদের 
দেখিয়া অন্য লোক সাধু হইতে লাগিল। 
তাহাদের দেখিয়া অপরে, এইরূপে সংক্রামক 

ব্যাধির ন্যায় রামের দেখিয়া শ্ঠাম, শ্রামের 

দেখিয়া ছু ও যছুর দেখিয়া নবীন নবভক্তি 
বিধানের ভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে 

লাগিলেন । সেতুবন্ধ পধ্যন্ত প্রেম, নাম ও 
ভক্তি বিলাইতে বিলাইতে শচীনন্দন ভ্রমণ 

বিহার করিতে চলিলেন। 

আলালনাথের পর গৌরচন্দ্র কৃর্শক্ষেত্রে 
উপনীত হইয়া কুন্ত্ম বিগ্রহের বন্দনা প্রণাম 

করিলেন এবং নাম সংকীর্তনের বন্যায় 

সমাগত লোকমগুলীকে ভাসাইয়া কৃ 
নামক বৈদিক ত্রা্গণের গৃহে অতিধি হই- 
লেন! কৃর্ম তাহার প্রেমভক্তি দেখিয়া 

তাহাকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে পূজা! করিলেন । 
এবং পর দিন প্রাতে প্রাতঃক্নান করিয়। 

গৌর গমনোদ্যত হইলে বিনীতভাবে তাহার 
অন্থুগমন করিবার অভিলাষ জানাইলেন। 

চৈতন্যদেব তাহাকে বলিলেন, “তাহা! কখন 

হইতে পারে না, গৃহস্থাশ্রম পবিজ্র সাধন 

ক্ষেত্র। গৃহে বসিয়। নাম সাধন কর, বিষয়- 

তরঙ্গে কখন পড়িবে না। ফিরিয়া আসিবাঁর 

সময় আবার আমাকে এই খানে দেখিতে, 
পাইবে ।” 

সেত্ৃবন্ধ পর্যাস্ত যেখানে যাহার গৃহে 



কান্তিক, ১২৯৭।) 

শচীনন্দন অতিথি হঈয়াছিলেন, সেই সেই 

গৃহের গৃহস্বামীগণ তাহার প্রতি এতই 

আকুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাহার সঙ্গে সঙ্গী 
হইয়া যাঁইবাঁর জন্য আগ্রহ প্রকাশ করির়া- 

ছিলেন। কিন্তু সর্বত্রই গৌর তীহাঁদিগকে 
প্রতিনিবৃত্ত হইবার উপদেশ দিয়! ঘরে 

বসিয়' ভজন সাধন করিতে বলিয়াছিলেন। 

কুম্মকে বিদায় দিয়া শ্রীটচতন্য শুভ যাত্রা 
করিয়া পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন । 

ইতি মধ্যে বাসুদেব নামে এক গলিত কুষ্ঠী 

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যাধর্্ম | ৩৫১ 

লেন। কথিত আছে, তাহার শ্রীঙ্গ স্পর্শে 

বাসুদেব কুষ্ট শ্লোগ মুক্ত হইয়া সুন্বর সুস্থ 

দেহ লাভ করিলেন। গৌরের অলৌকিক 

রূপ! দেখিয়া! তাহার মন প্রাণ গলিয়। গেল, 

তখন তিনি গৌরের চরণ ধরিয়া অন্থতগ্ত 

হদয়ে কত স্তব করিত্তে লাগিলেন । বাস্থদেব 

ভাগবতের রুক্সিনী-প্রেরিত শ্রীকষ্ণ উদ্দেশে 
দরিদ্র ব্রাহ্মণের উক্তি অনুসরণ করিয়া বলি- 

লেন; কোখার পাপী, দরিদ্র কৃপা পানর 

আমি, আর কোথায় ঈশ্বরাবতার তুমি। 

পাপ সপ 25 

ব্রাহ্মণ শ্রীচৈতন্যের আগমন বার্তা শুনিয়া | আম!র গলিত দেহে তুমি "য আলিঙ্গন 
তাহাকে দেখিবার অভিলাষে কৃর্ম গান কন্তিল, ইহা জীবে সন্তবে না। আমার 

আসিয়া উপস্থিত হইলেন । বাঁজুদেব*“পরম | গাঁয়ের দুর্গন্ধের অতি জঘন্যহীন লোকও 

বিশ্বাসী ভগবদ্ক্ত, তাহার অলৌকিক জীবে | পলাইয! যায়) তাহা তুমি কেমন করে 
প্রেম শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। তাহার | স্পর্শ করিলে? কিন্ত প্রত ! আমি ব্যাধি- 
সর্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ । ক্ষতস্থানে কীট সকল! গ্রস্ত হইয়া ভাল ছিলাম। এখন আমার 
নিরস্তব তীহার অন্গের পুজ রক্ত পান করি- দেহ-গর্কে অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়া আমার 
তেছে,তাহাদিগকে দূরীভূত করা দুরে থাকুক, সর্বনাশ করিতে পারে। গৌর বলিলেন, 
কোন কীট দৈবে খসিয়া গড়িলে তিনি : 'দাধু দেহে অহঙ্কার আসিবে কেন? তুমি 
তাহাকে উঠাইয়া আবার সঘতনে সেই স্থানে : নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর ও নাম সংকীর্তন 
রাখিয়া দিতেন । বাসুদেব কুর্ালয়ে আসিয়। | প্রচার কর। তোম| হইতে এদেশে "মী 

যখন-শুনিলেন যে গৌর চলিয়! গিয়াছেন, ; নিস্তার হইবে ।” এই বলিয়া শ্রীচৈতন্য অস্ত- 
তখন সাধু দর্শন হইল না বলিরা বিষাদে | ধান হইয়া! গেলেন। কৃর্ম ও বাঞ্ছদেব 
কাদিতে কীদিতে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। | শোকাভিভূত হইয়া কাঁদিতে লাঁগিলেন। 
কিন্ত কে জানে কি অলৌকিক আকর্ষণে ৷ বান্থুদেবকে উদ্ধার করিয়া শ্রীচৈতন্য তদীয় 

আকুষ্ট হইয়া গৌর সেই মুহুর্তে সেখানে | ভক্ত সমাজে “বাসুদেবামৃত”! পদ* নাম 
আসিয়। উপনীত হইলেন এবং বাঁস্থদেবকে | পাইয়াছিলেন। 
সপ্রেম গাঢ় আলিঙ্গন করিয় সুখী করি- শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত। 



কুট প্রশ্নের নীরম সত্য । 
পৃথিবীতে এক শ্রেণীর লোক আছে, 

যাহাদিগের নির্দয় বিচারে, রসহীন তীব্র 

সমালোচনায়, ভাবুক, প্রেমিক, ভক্ত, বিশ্বাসী- 

দিগের বড় রসভঙ্গ এবং মন্াস্তিক ক্লেশ 

উপস্থিত হয়। 
প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারিয়। 

তাহার! শেষ রাগ করে,কটু কথা বলে, এবং 
কালের ছুর্দমনীয় প্রভাব স্মরণ পূর্ব্বক 
ছুঃখিতান্তঃকরণে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে 

থাকে । বিচার-প্রিয় চতুরবুদ্ধি সংশয়বাদীরা 
বাস্তবিক বড় নিষ্ঠুর জীব। তাহারা লোকের 

উপর বিচারের স্তৃতীক্ষ অস্ত্র আঘাত করে । 

চিরপোষিন্ত প্রাচীন রমণীয় বিশ্বাস সংস্কারের 

রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা সকল থণ্ড বিখণ্ড 

করিয়া ফেলে, যেখানে কোন কালে অবিশ্বাস 

অভক্তি প্রবেশ করে নাই, সেখানেও তাহার। 
সন্দেহে বিষ প্রবিষ্ট করিরা দেয়। বিচার 

বলে, যুক্তি তর্কে কোন শ্রান্ত ক্রান্ত ধর্ম 

পিগ্কাস্থ তত্বান্ুসন্ধায়ীর মনে শাস্তি কিন্ত! 

আশার সঞ্চার করিতে পারে না, কিন্ত 

অনেকের পুরাতন পৈতৃক কুলগত বিশ্বাসের 

গোড়া আল্গ। করিয়! দিতে পারে । আহা, 

তাহাদের তর্ক-তরঙ্গে পড়িয়া কত শত 

নর নারী নিরাশ্রয় নিঃসম্বলে কালাতিপাত 

করিতেছে । এক অর্থে, এই কুটপ্রশ্নকারী 

বৌদ্ধদিগকে কালাপাহাঁড়ের মত মনে হয় । 

ইহারা গুরু পুরোহিত-ব্যবসায়ী ভ্রান্তমত- 
প্রতিপোষক ব্যক্তিদিগের অগ্নের হস্তারক, 
নির্দোষ, নির্বাক, অচল জড়ম্বভাঁব দেব দেবী- 

কুটিল বুদ্ধি-প্রস্থত কুট, 

গণের মূল উচ্ছেদক, এবং পুরাণ কাব্য 

চিত্রিত সুন্দর সুন্দর রমণীয় মুক্তি, অলৌকিক 

দেব চরিত্রের বিনাশক । ইহারা প্রেম ভক্তি 

ভাঁবরস-পিপাস্থ নরনারীর শুষ্ক কণ্ঠে অনি- 
শ্চিত জ্ঞানের সন্দেহ মিশ্রিত অল্লরস এবং 

আনুমানিক সিদ্ধান্তের প্রস্তরবৎ নীরস 

সত্য ঢালিয়া দিতে চায়। কোন নববিধ 

সত্যে নিঃসংশয় বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে 
পারে না, কিন্তু পুরাতন সংস্কার এবং বিশ্বাস 
ভক্তির মূল উৎপাটন করিতে বিলক্ষণ পটু । 
ভগবান যেন ভাবোদ্যানের রোপিত বৃক্ষ 

সকলকে সবলে নড়াইবার জন্যই ইহাদিগকে 
পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাঁরা,বিশ্বী- 
সীর পরীক্ষক । 

এক জন নাট্যশালায় রাধারুষ্ণের যুগল 
রূপের দৃশ্ত কাব্য দর্শন পূর্বক রোমাঞ্চিত 
শরীরে অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে পার্খস্থ 

ব্যক্তির নিকট মনের সরল ভাব ব্যক্ত 

করিতেছে, মাঝখাঁন হইতে অনিমন্ত্রিত. অনাঁ- 
হুত এক জন সংশয়বাদী বলিয়া! উঠিলেন, 

“রাধা ত কবিকল্পনা ! ইতিহাসে ভাগবতে 

রাধিকার নাম গন্ধও পাওয়া যায় নী !” “কি 

উপসর্গ ! তুমি কে হে বাপু? এত দিনের 
রাধ ঠাকুরাণীকে তুমি কিনা ছুই একখান 
মহাভারত শ্রীমন্ভীগবত পড়িয়া একবারে 
ঠাকুর ঘর হইতে তাড়াইয়া' দিতে চাঁও? 
যাঁহ।র বসতবাটার দলীল নাই, সে যদি বিশ 
বৎসর নির্বিবাদে সে স্থান দখল করিয়। 

আসিতেছে, এমন প্রমাণ হয়, তাহা হইলে 
কাহার সাধ্য তাহাকে সেখান হইতে তাঁড়ীয়? 



কার্তিক, ১২৯৭1) কুটগ্রশ্থের নীরস সত্য । ৩৫৩ 

আর এই রাধারান, যিনি : শন্ত শত বৎসর | আছে। তিনিও কতদূর গ্রতিহাসিক, 

ধরিয়া রাসমঞ্চে, দোলমঞ্চে, রথে ক্রমাগত | তদ্দিষয়ও তয়ানক সংশয়স্থল। তাহার সংক্রাস্ত 

শ্্রীমান রুষ্ণচন্দ্রের বাঁমপার্খে ধড়াইয়া রহি- | প্রচলিত লীল! খেলা অধিকাংশই কল্পন। 

যাছেন, এক দিনের জন্যও বাপেরবাড়ী | এবং ভূল, ইহা! বলিতেও তাহারা কুষ্টিত 

কি কুটন্ব ভবনে যান নাই, তাহাকে কি না নহে। মুলে যে শান্ত্র মানে না, অতকিত 

তুমি উড়াইয়া দিতে চাও? কি ভয়ানক | বিশ্বাস ভক্তি ভাবুকত! যাহার নাই, সেত 

সাহসের কথা । স্ত্রীলোক অবলা ববিয়! কি!  বিশ্বাসযে।গ্য ইতিহাস বাতীত প্রতি পদে 

এই অত্যাচার? রাধিকার অস্তিত্ব মদি | পদেই সন্দেহ করিবেই। প্রত্যক্ষ দর্শনকে ও 

লোঁপ হয়, তবে আর কৃষ্ণের রহিল কি?। কত সময় তাহারা দৃষ্টিন্রান্তি বলে। শাস্ত্র 
কোন একটা ঘ্বণার ভাব মনে আসিলে | বচন, গুরুবাক্য একবার অত্রাস্ত বলিয়। 

এখনো পর্যন্ত আগ্রা “উ হু" ছু! বাধাৃষ্ণ! | বিশ্বাস করুক, আর কোন সন্দেহ জন্মি- 

রাঁধাকৃষ্ণ +” বলিয়া আন্তরিক ভাব ব্যক্ত. ৃ  বেনা। কিন্ত কুটিল-বুদ্ধি সংশয়বাদীর সে 

করি। সেই রাধা একবারে নাই, এ কথা বিশ্বাস কৈ? তুমি ভাবুক বৈরাগী কিন্বা 
তোমর! মুখে আন কি প্রকারে? বরং কুষ্ঃ ৰ বিশ্বাসী হিন্দু, রব প্রহলাদ ছুইটা তক্ত শিশুর 
বিহনে বৃন্দাবন-বামীদের এক আঁধ দিন পি প্রার্থনা স্তোত্র শুনিয়া, তাহাদের বাল্য 

চলে, রাঁধা প্রেমময়ী বিনা মুহুর্ত কাঁলও সৌন্দর্য সরলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলে, কাদিলে, 
চলিত পাঁরে না। রাসলীল' বন্্্রণ, মান-। প্রেমভক্তিতে মাতিলে, সংশরবাঁদী বলিল, 
ভগ্তন, কলঙ্কভগ্তন, এ সকল তবে কোঁগা | “ও সব কবির কল্পন1। পাঁচ বৎসরের বালক 

হইতে আসিল?” সংশয়বাদী এক কথা । কি কখন এরূপ ভক্ত হইতে পাঁরে ?” তুমি 

বলিয়! একবারে যেন বুন্দাবনে াগুন লাঁগাঁ- বাম সীতার পুজা করিয়া রামায়ণ পড়িয়া! 

ইয়া দিলেন। এত কালের পরব পার্বণ, ভাবে প্রেমে গদগদ হইরাঁছ, সংশয়বাদী 

যাত্রা নাটক, কথকতা! তবে উঠিয়া যাঁউক ! ! বলিল, “একটু মদ্য পাঁন করিলেও ওরূপ 

তোমার ইতিভাঁসে বাধিকাঁর নাম থাক, । আনন্দ হইতে পারে। সকলি' কল্পনার 
আর নাই থাক, রাঁধিক1 আমাদের চাই। , খেলা । আর কিছু দিন পরে দেখিবে, বঙ্কিম 
স্ীলোক, বালক, সাধারণ জনসমাঁজ, কি” বাবুৰ কল্পিত কাব্যচরিত্র সকল দেব দেবীর 
কাঠ চিবাইয়া বা পাথর গিলিয়া থাকিবে? | মধ্যে গণ্য হইয়াছে। ভাবান্ধ জন সাধারণের 
হাজার বৎসর ধাহাকে “লাঁকে কৃষ্ণের পার্থ; উপর কবিদিগের কল্পনার কি সামান্য 
দেখিয়া আসিতেছে, তাহার অস্তিত্ব এখন | প্রভাব? ব্যাস বান্সীকির ক্ষমতা কি কম? 
লোপ হইতে পারে না । মিথ্যা কল্পনাঁকে তাঁহারা হিন্দ জাতির রক্তের 

সংশয্বাঁদী অবিশ্বাপীর এই এক কথায় : মধ্যে এমনি বেগে চালাইয়! দিয়া গিয়া- 

যদি ভারত-সমাঁজ খঙ্াহস্ত হয়, তবে আর | ছেন যে, তাহা এখনো কত যুগাস্তর 
ছুই একটা কুট প্রশ্ন তুলিলে না জানি কি; চলিবে, কে বলিতে পারে । ইহা দ্বার! 
না ঘটতে পারে। স্বয়ং কৃষ্ণের সম্বন্ধেও ূ পৃথিবীর অনেক উপকার হইত্রে:£ এবং 
তাহাদের মধ্যে কারো কারো! এইন্ধপ সন্দেহ ।হইবে, কিন্ত ভিতরে সব মিথ্যা! মিথ্যার 

৪৫ 



৩৫৪ নব্যভারত। (অউম খণ্ড, সপ্তম সংখ্যা । 
উপর - পৌরাদিক 
স্থাপিত 1৮ 

পৌত্তলিক ধর্মৃহ | জিনিষ ঢাকিয়! বা লুকাইয়! রাখিবার প্রায়ো- 
জন নাই। ভ্রান্তি কুসংস্কারে তাহার গৌরব 

পৌত্লিক হিন্দ ভক্তদিগের সম্বন্ধে 

সর্ব টার কথা, কেবল হা বাড়ে না; অবিশ্বাম সন্দেহে তাহার প্রকৃত 
ংশঃ গন এই কথা, কেবল ত 

ূ টি মাধুধ্য-সৌন্দর্যা কমে না। সংশয়বাদীর 
নহে; নিবাকারবাদী জ্ঞানী ভক্তদিগের | ২ 

নীরস সত্য জ্ঞানী বিশ্বাপীর নিকট সরস 
সন্বন্ধেও তাঁহারা এই রূপ বলে। বিধাতা রঃ 

ৃ সত্যে পরিণত হয়। অকপটে নিজে 
অন্ন দিয়া ক্ষুধা নিবৃত্ত করিলেন, বিপদে 

সত্য অনুসন্ধান করা জ্ঞানময়ের প্রতি 
উদ্ধার করিলেন, বিশেষ ক্পা পাঠাইলেন, | চাহিবা থাক, তাহার প্রেরিত দিব্য জ্ঞানা- 
আদেশ রা রন রা টু লোকে প্রকৃত সত্য, নিগুঢ়তত্ব বাহির 
করি রঃ পায় বলির 95 ৫ ॥ : হইয়। পড়িবে । বহুকালের পোধিত বিশ্বাসে 
কথাও ভ্রান্তিমূলক বলিয়া তাহারা উপহাস : আঘাত লাগিবে, কি আমার সুখের মোহ- 

রিও না ৰ | করে এবং বিশ্বাসী ভক্ত মাত্রকেই তাহারা | নিপ্রা ভাঙ্গিয়া যাইবে, আমি অবিচারে যাহা 
৷ সত্য বলিয়া এতকাল মানিয়া আসিয়াছি, 

নির্বোধ কুসংস্কারান্ধ বলে। 

কিন্তু ইহারা যাহাই বলুক, আর যাঁহাই রে 

রর এ লেন কি হত ৷ তাহা হইন্ত বঞ্চিত হইলে আমার হৃদয় 

রর ডা নান হা | ভি 1 শুকাইয়া যাইবে, এরূপ ভরে কি মিথ্যাকে 
চ 

ূ লয় ধরিয ব? তবে আর জ্ঞানমূলক বিশ্বাসের রাজ্য যে সকল ভক্তি সতা বলিয়া ধরিয়া 7 ত 

| জ্ঞান বিজ্ঞান, ন্তার দশন, আলোচন। করিয়া 

| কি ফলহইল? সত্যই সাঁরজ্ঞান, সত্যই 

ণ 

ভাবুকতাঁর লীলা প্রকটিত হয়, তাঁহাকে | 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেও পারিবে না।। তাই স্বর্গ এবং সত্যই স্বয়ং 
কারণ, তাহাতে অলৌকিক অস্বাতাবিক | ভা ক ৬ এ রা র্ ৷ ভগবান । কুঁটপ্রশ্নেবা কুটিল তর্কে ইহার 

কিছুই নাই, সকলই সত্য ছা 9 কিছুই করিতে পারে না, বরং তাহা 
স্মত। সে যাহা হউক, এই শ্রেণীর শোক | ছারা সাব আরো সমুজ্জলিত হয়। অঙ্ধ 
দ্বার। স্ত, কন্নন। স্কার বহু পরি- ৰ কিন্ত ভ্রান্তি, কল্পন।, কুসংস্কার বহু পরি বিশ্বান এনং অন্ধ ভক্তিভে মত কইরা থাকা 

মাণে অপনীত রা হ। ইভারা যাহা। ! যেমন অনিষ্টজনক, জ্ঞানবিচারে শুক্গ কুতর্কে 
ঠা তাহা কিন্ত নল ৷ অবিশ্বাস সংশয় দ্বারা আত্ম প্রত্যয়-সিদ্ধ স্বভাব- 

প্স জা ০078 উতর এ রি রী তদ্বারা খাঠি | সন্ত সার্বভৌমিক পূর্ণ সত্যের প্রতি অনাস্থা 
সত্য দ রর এ অনেক সহায়তা প্রাদশন তেমনি ভয়ানক | প্ররুত সত্যপ্রিয় 

ক সত্াজ্ঞান বড় আনন্দঙ্গনক। | জ্ঞানী ইহার মপ্যপথ অবলম্বন পূর্বক সরস 
গু রঃ 111 পি ৬1৩ যা করিত সংস্কারে যখন এত আনন্দ | সুন্দৰ সারভূত সত্যের উপাসক হইবেন, 
্ এ সার সত্যের এ যে আরো সত্যের প্রত্যক্ষ প্রেম্লীলা বিজ্ঞান-নয়নে 

অধিক হইবে, তাহা ত স্বাভ তত বু হা হাউ এ [ দেখিবেন। বিশ্বরুন্দাবনে, প্রতি নরনারীন 

বিশ্বাসী সংশয়াস়্া বিচারপ্রিয় কুটিলবুদধি জীবনে সেই দেবতার নিত্যলীলা হইতেছে । 
যে সফল কুট প্রশ্ন উত্থাপন করে, তাহাতে রঃ | 

ভ্রীচিবন্ধীব শন্মী | 
কেহ ভীত হইও না। 'অবিশ্বাসীর ভয়ে সত্য 

পাশ প্গাতী তা বি পাপসপপসি 

৩ ৯ সপ ০০2১৪ 



উৎকল-্রমণ। 

পুবীর শ্রীমন্দির। 

সন্ধার সময়, বিজয় বাবু, পুরীর সন্তান্ট 

বাক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করাইতে লইয়া 

গেলেন। বাবু কান্িচন্্ মিত্র, পুরীর একজন 
সন্ত্রস্ত উকীল। ইহার বাঁধাতে প্রতাহ 

অনেক বন্ধুর সম্মিলন হয়। বন্ধুগণ সকলে, 

দেই সাঁগর্তীরে, অতি দূর দেশে, যেন 
এক পরিবার-ভুক্তর--একের সুখ ভুগে 

মেন অপরের সুখ চঃখ। পোষ্টামাষ্টার বাবু 

কৈলাসচন্দ্র সেন, জে'লার বাবু নগেন্দ্র কুমার 

'ঘাষ, ডাক্তার বাবু সাঁতকড়ি মিত্র, গ্রধান 

শিক্ষক বাবু শশধর রায়, বাবু পুর্ণচন্ 'আঢা, 

বাবু লোকনাথ মিশ্র প্রতি বন্ধুবর্শের সহিত 

সাঙ্গাৎ করিয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করিলাম। 

ইচ্ভার| সকলেই সদশিয়, মিষ্টভাঁধী, সজদয়, 
এব” সচ্চরিত্র। ধেমন কটক, তেমনি পুরী! 

স্বদেশীয় বন্ধুবর্গ এই দূর দেশে সচ্চরিত্রতার 

জনা সকলের নিকট সন্মান পাইাতেছেন 

দেখিয়া, প্রাণে যারপর নাই আনন্দ লাভ 

করিলাম । 

সেই রাতেই সেই প্রলুব্ধ অসহায় রমণী- 
দিগের কথা বন্ধদিগের নিকট বপিলাম। 

সমস্ত কাহিনী শুনিয়া সকলেই উত্তেজিত 
হইলেন। পাগার' বাঙ্গালী হিন্দু পরিবারের 

জাতি ধর্ম বিলোপ করিল, এই কথা বলিয়া, 
সকলেই আক্ষেপ করিলেন। অনেকেই 
পাঁগুাঁদের ছুবৃত্ততার ছুই একটী উদাহরণ 
বাক্ত করিলেন । সকলেই প্রতিবিধাঁনে 

বদ্ধ-প্রতিজ্ঞ হইীলেন। সঙগদয়তাঁর এমন জীবন্ত 

ছবি, আমি আর কোথাও দেখি নাই। 

সেগাঁনকাব সকলেই মেন একাস্মঙ্গ | নিজ 

বাবু সকলেরই ভালবাসার জিনিস । দেখি- 
লাম, ভাবিলাম এবং আঁশ্চর্যা হইলাম। 

পরদিন প্রাতে রমণীদিগের অনুসন্ধানে বাহির 

হওয়া যাইবে, ধার্ধ্য হইল। রাজরেই সংবাঁদাঁদি 
হইবেন) (কাঁন কেনি বন্ধ ভারি লইলেন। 

পুরীর সীগর--_সোন্দধ্যের অনন্ত গ্রাতজ- 
ন”, পুর্বে ব্যক্ত করিয়াছি ৷ পুরীর শ্রীমন্দির 

অলৌকিক বাণপার পধিপুরিত এক দ্বিতীয় 
সৌন্দর্যের সাগব। অনন্য তাগরের তীরে 

৭ এক অনন্ত সাঁগরবৎ অনুপম কীন্ডি। 

শ্রমন্দিরের সীমা আছে বটে, কিন্তু ভাঁৰ 

বাঁজো, জ্ঞান রাজ্যে, চিন্তা রাজ্যে ইহ! 

অনীম। সীমায় অসীম, সান্তে অনস্ত-_ পুরীর 

মন্দিরে এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার 

গুরীর জগন্নাথদেব, কথিত আছে, 

১১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ইতিহাসে পরিদৃষ্ট হন। 

অনেক দর্শন এবং অদর্শনের পর যঘাতি 

কেশরীর দ্বারা ৪০৯ শকাব্দে জগন্নাথ দেব 

গুন? সংস্থাপিত হন। তাঁর পর অনঙ্গ ভীমাদেব 

১১০৪ গ্রীষ্টান্দে উড়িষার সিংহাসনারূঢ হইয়া 
বর্ভমান পুরীর মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দির 
নিক্ীণে ১৪ বৎসর-ব্যাপী সময় লাগিয়াছিল | 

১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রার ৪০ লক্ষ টাঁকা ব্যয়ে 

মন্দির নির্ীণ-কার্ধ্য শেষ হয়। প্রবাদ এই 
বূপ, তিনি আরো! ৬প্টা মন্দির নির্মাণ করি- 

যাছিলেন। পুরাতন্ববিং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু 

কৈলাসচন্ত্র সিংহ মহাঁশষ _শ্ীদারত্রন্ম নামক 

পৃস্তকে জগন্নাথ দেবের ইতিহাস সম্বন্ধে 
সমস্ত কথ! লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, পৌরা- 
িক মত, উতৎকল দেণীয় মত) লৌদ্ধ গ্রন্থের 

মন, ঈীতবংশের মত লিপিবদ্ধ কাঁপল! তিনি 
নিমপিখিত রূপ মহ গ্রকাশ কাপয়াছেন। 



(অম খণ্ড, সপ্তম সংখ্যা । 

“জগরাখ, গু! ও ॥ বলযামের আকৃতির সহিত দ্বারা ঘোষণা করিতেছেন । জাতিভেদ প্রথা 

কোঁনি হিন্দু দেবমু্তির বিন্দু £মাত্রও সাদৃণ্ভ নাই। | জগন্নাথক্ষেত্রে নাই--আচগ্াঁল ব্রাহ্মণ, সকলে 
পক্ষান্তরে বৌদ্ধদিগের স্তপের মহিত ইহার বিশেষ 
রূপ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। 

বৌদ্ধগণ, বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্গ” এই তিনটা মুস্তি 

নির্মাণ করিক্স! কুম্ুমরাশি দ্বারা তাহা সঙ্জিত করতঃ 

একত্রে প্রসাদ উপভোগ করিলেও জাতি যায় 

না। ইহা বৌদ্ধধর্মের অক্ষন্ন দ্বিতীয় চিহ্ন। 

বৌদ্ধধর্মের তৃতীয় চিহ্ন, পুরীর সৈকতমন় 

উপাসনা ও বন্দনা করিত । এজনা পুরুযোত্তম ক্ষেত্রে বক্ষে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুক্ধরিণী থনন করিয়! 

্রিমুস্তি গঠিত হইয়াছিল। এম্লে ধর্্নকে স্ত্রীরপে ; লোকের জলকষ্ট নিবারণ করা হইয়াছে । 
কল্পন! করা হইয়াছে। স্ত্রী পুরুষের একত্র সমাবেশ | বুদ্ধাদেবের নিয়লিখিত উপদেশ যাহার! মনো 
রূপ কল্পনা! করিষ! দুই যুগল রূপের পুজ। করাই এদে- যোগ সহকারে পীঠ করিয়াছেন, তাহার! 
শের চিরস্তন পদ্ধতি । হিন্দুগণ সর্বত্রই হরের সহিত পুরীতে গমন করিলে দেখিতে পাইবেন-- 
লক্ষী মৃষ্তি সংযে।দিত করিয়া পুকষের একত্র পুজা, 
করিয়া আসিতেছেন । কিন্ত কুত্রপি এরূপ ভ্রাতা 

ভগিনীর একত্র পূজা প্রচলিত থাকাব প্রমাণ প্রাপ্ত 
হওয়া যায় ন।” (হীদ।বত্রক্গ, ৫৪ পৃষ্টা) 

জগন্নাথদেবের উৎপত্তি সম্বন্ধে ধাহারা 

বিশেষ রূপ ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা করেন, 
তাহাদিগকে আমরা কৈলাস বাবুর এই 

অপূর্ব শ্রীদারুত্রঙ্গ গ্রন্থ খানি একবার পাঠ 
করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি । এরূপ 

গবেষণা পূর্ণ গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় অতি অল্পই 
প্রকাশিত হইয়াছে । জগন্নাথ দেবের গঠন 
ও আকুতি এবং পুরীর অন্তান্ত সমস্ত বিশেষ 

ব্যাপার অনুধাবন করিয়া দেখিলে বোধ হয় 

যে, বৌদ্ধধর্মের প্রবল পরাক্রম খর্ব করিয়া 
জীন ব্রাহ্মণ ধর্ম সংস্থাপনের জন্ত | 

ধাহার| চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাদের দ্বারাই 
জগন্নাথ দেব প্রতিষ্ঠিত হই 

শঙ্কর মঠ নাঁমে পুরীতে একটী মঠ আছে। 

শঙ্করাচার্য্য পুরীতে আগমন করিয়াছিলেন, 
ইহাতে প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। তিনিই বৌদ্ধ- 
ধর্মের বিরোধীগণের অগ্রণী । কিন্তু যাহাই 
হউক, বৌদ্ধধর্মের প্রধান মূল মন্ত্র অদ্যাবধিও 
পুরীতে অব্যাহতরূপে প্রতিপালিত হইতেছে। 
অহিংস পরম ধর্শ-__জগন্নাথদেব অদ্যাবধিও 

জগতে এই কথা, অসাম্প্রদায়িক ধর্শ প্রচা 

গা থাঁকিবেন। | 

জগন্নাথ ক্ষেত্রের ধর্ম_ বৌদ্ধধর্থোরই পরিণতি । 
বুদ্ধদেব বলিয়াছেন ।__ 

“ক্ষমাই এ জগতে সর্ববোতস্ষ্ট ধর্ম |” 
“্বভাবই মনুষ্যের সর্বোৎকৃষ্ট সম্পত্তি |” 

শক্রোধ ও হিংসাকে পরিত্যাগ কর ।” 
“কাহাকেও দর্ববাক্য দ্বারা বিদ্ধ করি ওনা 1” 

“অবিদ্যাই অন্ধকার স্বরূপ ।” 
“দীন ছুঃখী ও তৃষ্ণাতুরকে অন্ন, জল ও 

বস্ত্র গ্রদানি কর।” 

“নদীবক্ষে সেতু নির্মাণ করিয়। দেও ।” 
“মনুষ্য পণ্ড ইত্যাদির জন্ত পথ পার্থে জলা- 
শয় খনন কর।” 

ণ্যঙ্জার্থে কিম্বা উদর পরিতোষ জন্য কখনও 

জীব হত্যা করিও না” 

“পরের দ্রব্য অপহরণ করিও না।” 

“পরদখর করিও ন11” 

“মিথ্যা কথা বলিও না1” 

“মাদক দ্রব্য সেবন করিও না 1” 

জগন্নাথ ক্ষেত্রের ধর্ম, অহিংসা-প্রধান। 

ইহাঁর উজ্জল প্রমাঁণ;--ক্রেশি-ব্যাপী মন্দির- 

প্রাচীরের মধ্যে অপংখ্য দেব দেবীর মন্দির 

'সংস্থ(পিত রহিয়াছে । শুনিয়াছি, পূর্বে এখানে 

বলিদানের কোন ব্যবস্থা ছিল ন1। শক্ত ধর্শের 
সভিত বৈষণবপর্ম্ের সমন্বয করিবার জন্য যার- 



কার্তিক, ১২৯৭।) উতৎ্কল-ভ্রমণ। ৫ 
সপ পিপাসা আপস পে 

০ লি 

পুর ( যজ্ঞপুর ). হইতে পার্বতী মূর্তি আনিয়া ; তিন শত বৎসর পরে পুরুষোত্তম দেবের 
এখানে প্রতিষ্টিত কর! হইয়াছে। মহাষ্টমীর | রাজত্বকালে, বহিঃশক্রর আক্রমণ ভয়ে উচ্চ 
দিন জগন্নাথ যখন নিদ্রিত“হন, সেই সময়ে; প্রাচীর নির্মিত হয়। ইভার নাম, মেঘনাদ 
এখানে বলি প্রদান হইগ্না থাকে । বস্তত ূ প্রাচীর। প্রাচীর প্রায় ২০২৫ ফুট উচ্চ 
পরবর্তী ব্যক্তিগণ যাহাই করুন, জগন্নাথ দেব | হইবে। এই প্রাচীর থাকাঁয়, বাহির হইতে 
যে অহিংসা-পরায়ণ দেবমুত্তি বলিয়া পরিক- : মন্দিরের শ্রী-শোঁভা দেখা যায় না। প্রাী- 
রিত, ইহা সর্ববাদীসম্মত। কেহ কেহ বলেন, । রেব বাহিরে সমুদ্রের তরঙ্গ-নির্ঘোষ শুনিতে 
চৈতন্তের আগমনের পুর্বে এখানে ভোগের | পাওয়া যাঁ়; কিন্তু ছাঁদের উপর ন! উঠিলে 
প্রথা ছিল না। এ কথা কত দূর প্রামাণিক, । ভিতরে কিছুই শোনা যায় না। 
বলিতে পারি নী । আমাদের নিকট এ কথার |  বহিঃগ্রাচীরে ৪টী ফটক আছে। পূর্ব 
সত্যতা কিছু জটিল সন্দেহে আচ্ছন্ন বলিয়া : দিকেত্র ফটকটা বড়ই জীঁকাঁল। এইটাই 
বোধ হইল । | সংহঙ্কার, এফটকে নানাবিধ গঠিত মৃত্তি 

“স্থাপত্য-কার্ধ্যে পুরীর মন্দির জগতে | দেখিতে পাইবে। চারিটা ফটকের চাবি 
অদ্বিতীয়,” বঙ্গবাসী এই কথা ঘোষণা করিয়া- নাঁম। পূরবব “সিংহদ্ার,* উত্তর “হস্তীত্বার, 
ছেন ।* আমরা এ কথা স্বীকার করি না। দক্ষিণ « অশ্বদ্বার, ৮» পশ্চিম ৭্খঞ্জদাঁর।” 
পারিস নগরের এফেল টাউয়ার প্রভৃতির কথা ূ “সিংচদদারে সিংহমূষ্ভি “হস্তিছ্বারে” হস্তিমুসতি 

এখানে তুলিতে ইচ্ছা করি না। ভুবনে- | ও অঙ্্ধারে “অশ্বমৃপ্ডি” প্রতিষ্ঠিত। পশ্চিম 

শ্বরের মন্দিরের সহিত কারুকার্য্যে পুরীর দ্বারে কোন মুদ্তি নাই। 
শ্রীমন্দিরের কোন প্রকার তুলনা হইতে | পূর্বদ্বারের সন্মুখেই “্অরণন্তস্ত।” এই 

পাঁরে না। ধাহারা উভয় মন্দির দেখিয়া- ৷ অতি মনোহর, অত্যাশ্চার্য্য কাকুকাধ্যপূর্ণ 

ছেন, ত্ীহারাই এ কথা স্বীকার করিবেন। [স্তত্তটী কণারকের উজ্জল চিহ্ন, বহু টাকা 
তুলনায়, পুরীর মন্দিরকে কারুকার্ধযহীন | ব্যয়ে এখানে আনীত হুইপ প্রতিষ্ঠিত হই- 
বলিলেও অধিক বলা হয় না। এই শ্ীমন্দির পাছে । এই অক্রণ-্তত্তের অঙ্গ যে কি 

ভুবনেশ্বরের মন্দিরের অনেক পরে নির্সিত। অপরূপ কারুকার্ষ্যে ভূষিত, তাহা লিখিয়। 
হইয়াছে । কিন্তু পুরীর শ্রীমন্দির অপেক্ষা- ৰ বর্ণনা করা ছুঃসাধ্য । 

কত কিছু উচ্চ বলিয়া মনে হয়। পুরীর; বাহার প্রীক্ষেত্রে শ্রীমন্দির স্বচক্ষে 
মন্দির ৯৯২ ফিট উচ্চ )-কলিকাতার মন | দেখিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছেন,_-ঠাহারাই 
মেণ্ট অপেক্ষাও ইহা অনেক উচ্চ। কলি- বলিতে পারেন,-_মন্দিরের কি অপুর্ব রচনা- 
কাতার মন্গুমেন্ট মাত্র ৯১০ হাত উচ্চ। সাগ- | কৌশল। কেমন যে সুন্দবভাঁবে, স্ুশৃঙ্খলা- 
রের প্রায় একমাইল দূরে, প্রধান রাজপথের ৷ বন্দোবস্তে পাঁকশালা, ভোগমন্দির, নৃত্তা- 
পশ্চিমে মন্দির প্রতিষ্টিত। মন্দির ছুই স্তর শাঁলা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত; তাহা দে না দেখি- 

(শ্রাচীরে রেষ্টিত। পুর্ব্বে কেবল এক স্তর যাছে, সে তাহার মর্শশ কি বুঝিবে । 
মাত্র অনুচ্চ প্রাচীর ছিল। মন্দির নির্মাণের ূ অধিষ্ঠান-মন্দির, জগমোহন, নাঢ-মন্দিব, 

৬ পপ কাডাাক 

4 ১১৯৭ সালে ৭ই বৈশাখের বঙগবাপী দেখ! লোগ-মন্দিব, লন্ধন-শীলী, নৃত্য-শীল' নতি 



৩৫৮ নব্যভারত। (অষ্টম খণ্ড সগ্ডম সংখ্যা । 
পল আপি তাতে পপি পপি ও পপি পল পপ সপাপপি সপ 

“লইয়া ক্রোশব্যাপী মন্দির-ক্ষেত্র । বড় বড় | বিরাট মৃষ্তি সংলগ্র। এরূপ প্রকাণ্ড প্রস্তর 
মন্দিরগুলি প্রায় সমন্তই প্রস্তর নির্শিত।.। মৃন্তি যাযপুর ভিন্ন আর কোথাও দেখা 

পুরীর মন্দির ১৯২ ফিট উচ্চ--এত উচ্ছে ৰ মায় কি না, সন্দেহ । এতণ্িন্ন পুরীর শ্রীমন্দি- 

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর থণ্ড সকল |রের তিন দিকের গাত্রেই অসংখ্য অশ্লীল 
কি রূপে উত্তোলিত হইঘাছে, অনেক | ছবি অক্ষিত'ও খোদিত রহিয়াছে । ভ্রাতা 

ইংরাজ সবিশ্ময়ে একথা জিজ্ঞ।সা করেন। | ভদ্ধী, পিতা কন্তা, স্বামী স্ত্রী মিলিয়া_সে সকল 

জনপ্রবাদ এইরূপ, এক থান প্রকাণ্ড প্রস্তর : কদর্য ছবি দেখা যাঁর না । মানুষের চিন্তায়ও 
ফলক একবার শ্রীনন্দিরেব গাত্র হইতে পতিত র তাহা স্কান পাওয়া সম্ভবে না। স্ত্রী পুরুষের 

হইরাছিল, তাহ] পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা যায় | বিবিধ রূপ সঙ্গমের জীবন্ত ছবি মন্দির-গান্রে 

নাই। পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা অসভ্তবও বটে। । দেদীপামান* | এ সকল ছবির ইতিহাস কি, 
শুনিলাম, মন্দির কতক দূর নির্মিত হইলে । বঝিতে পারিলাঁম না, কেভ ইভাঁর প্রকৃত 

বালুক দ্বারা তাহাকে প্রোথিত করা হই, ৃ ব্যাখা করিতে পাব্রিল নাঁ। জগন্নাথদেবের 

| 

তৎপরে বালুকা রাশির উপরে আবার | রগবিহাঁরের জন্য আর একটা মন্দির, ঠিক এই 
নির্াণ-কার্ধা চলিত। এইরূপ করার সময়ে | মন্দিবের অন্ুবপে, দূরে নির্মিত ভই়াছে। 
সচলে মন্দর অনুশ্ঠ হইয়া যাইত এবং | তাহাব নাম ইন্দ্রছ্বায়। ইন্দ্ায় রাজার 
পরবর্তী লোকের চেষ্টায় আবার আবিষ্কত নামে ইনার নামকরণ হইয়ান্ে। এই 
হইত। এ সকল কথা কত দূর সতা, | মন্দিরের অশ্লীল ছবি পরিদর্শন করিয়া আামা- 
বল। বায় না। নির্্াণ-কৌশল এত | দের ছোট লাট বেলী সাঁভেব অতন্ত বিশ্বয় 
আশ্চরধ্য যে, বিশ্বকর্মীর নিশ্িত বলিনা | প্রকাশ করিরাছিলেন। ধন্মক্ষেত্ে, ধর্মৃস্তির 
যে জনপ্রবাদ আছে, ভাগ সাধারণ লোকে ; পরিবর্ণে এপ কদর্য ছবি সকল কেন 

উড়াইয়া দিতে পারে নাঁ। অরুণন্তন্তের ; অঙ্ষিত ভইগাছে, বুঝা ভার। কেহ কেহ 
হ্যায় কণারকের আরো অনেক কাকরুকার্ধা- | বলিলেন, এবং আমাদেরও বোঁধ ভয়, এ 
পুর্ণ প্রান্তর মুদ্তি এখাঁনে স্থানান্তরিত হই- | সকল ছবি নেক পরে অস্কিত হইযা 
যাঁছে। কাঁরুকাঁষ্ে কণারকের কর্যামন্দির | থাকিবে । তখনকার রুচি ইহাতে প্রকাশ 
অদ্বিতীয় । অল্প মাত্র তাহার নমুনা! যাভা | পার। কেহ কেহ বলিলেন, এই মকল দেখি- 

ভোগমন্দিরের গাঁত্রে দেখিয়াছি, তাঁহাতেই : যাও ঘাভাঁদের মন বিচলিত হয় না, তাহাঁ- 
মোহিত হইয়াছি। প্রস্তরখোদিত এক ূ রাই প্রকৃত জগন।থ দর্শনের অধিকারী । 

একটী মুর্তি ৩৪ ঘন্টা ধরিয়া দেখিলেও ; সেরূপ অধিকারী কয় জন আছেন, জানি নী। 
দেখার সাধ মিটে নাঁ। ভুবনেশ্বরের | সে সকল দেখিয়া লজ্জায় মুখ অবনত করে 
মন্দিরের পশ্চাতে তিন দিকে ঘেরপ, 

পার্বতী, গণপতি ও কাঙিকেয়ের অপূর্ব করিয়াছি বলিয়া সহষেগী বঙ্গবাসী আমাদিগকে 
প্রকাও প্রস্তরমৃত্তি সংলগ্ন রহিরাছে, পুরীর শ্রী প্রকারান্তরে গালি দিয়াছেন । আমরা "মূর্খ”"-_হতরাং 

মন্দিরের পশ্চাৎ তিন ধারের গাত্রে, সেইরূপ ; পাণ্ডিত্যাভিমানী” বঙ্গবাসীর সহিত তর্ক বিতর্ক করা 
নৃসিংত, বামন ও কন্কি অবতারের তিন : আমদের পক্ষে সাজে না। 

ও সা 

* আমরা পুরীর মন্দিরের কদর্ধা ছবির ব্যাখ্য! 



না, সেখানে অতি অল্প লোক ৷ তবে অবশ্ঠ, ! উৎসব হয়, ত 
“বঙ্গবাসীর” কথা আমরা বলিতে পারি । অধিক যাত্রীর 'সমাঁগম হয় । এই উভয় উৎ- 

না। সন্ধার পর পুরীর মন্দিরে গমন 

করিলাম। বাহিরে পাদুকা রাখির মন্দির- 

প্রাচীরের ভিতর প্রবেশ করিরা দেখি-! 

। মহাস্মা “পেরিশ মহামেলাঁকে পৃথিবীর ছবি” 
' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 

লাম, বু লোক ভোগ বিক্রয় করিতেছে । 

এতদিন্ন অনেক লোঁক দ্বত দীপ সাজা ইয়া 
বিক্রদ্ব করিতেছে । আমরা নাটমন্দির হই 

জগমোহভনে (0801 ০1 80901)০০) যাই- 

লাঁম। মন্দির ৪ অংশে বিভক্ত, (১) শ্রীমন্দির, 

(২) জগমোঁভন, ৩) নাটমন্দির, (৪) ভোগ- 

মন্দির। সেখানকার জনতা ভেদ করে, 

কার সাধ্য । 
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ৰ 
সময়ে সগয়ে সেখানে মানুষ 

পেষিত হইয়! যাঁয়। (দোল 'ও রথ যাত্রার সময়: 
জনৈক ডেপুটা ম্য[জিষ্ট্রেট পুলিস সাহায্যে : 

শান্তি রক্ষা করেন। সামী অতি কষ্টে 

জনন ভেদ করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করি 
লাম। জগন্নাথ, জুভদ্রী ও বলরাম_-প্রস্তর- 
নির্মিত সিংহাসনে উপবিষ্ট । মন্দির অন্ধকার- : 

ময়, দিবসেও বাতি জালিতে হয় । উড়িষ্যার 
মন্দির সমূহের ছায়াতে আসামের মন্দির 
সমূহ নির্মিত। উভয় দেশেই মন্দিরের অভা- 

স্তর গভীর অন্ধকারময়। শ্রীমন্দিরে প্রবেশের 

একটী মাত্র দ্বার__ভাহার সম্মুখে জগমোঁহন, 

তার পর নাট্য-মন্দির, তার পর ভোঁগমন্দির 

ইত্যাদি । কৃুর্য্যালোকের সাধ্য কি, সে 

স্চিভেদ্য অন্ধকার ভেদ করে। অভোঁরহ 

ঘ্বতের প্রদীপ জলিতেছে। তাহার সাভায্যে 

আমরা মুপ্তি দেখিলাম । পুরীর ভোগমন্দির 
লক্ষ লোকের আহার যোগাইতে সমর্থ । 

এ এক অলৌকিক ব্যাপার, 
এই কাজে সমস্ত বংসর নিযুক্ত 
নাগের প্রপাঁদে বিশ: সহ 

বংসৰ জীবন ধারণ করে । 

৬০০০ লোক 

থাকে । জগ- 
লোক সমস্ত 

শ্রীক্ষেত্রে ২৪টা 

০০১০০০1১০০৮ সিট 1১0 রে তার শর আহ পিন 

পাশে শী শা 

! 

তন্মধ্যে দোল ও রথ জা 

সবের মধ্যে রথধাঁত্রাতেই অধিকতর ঘাত্রী 

উপস্তিত তয়। ভারতবর্ষের সর্ধ প্রদেশের 

"লাক এখানে দেখিতে পাওয়া ধায় । কোন 

শ্ীক্ষেত্রকে 
আমর'১?সইরূপ,ভারতবর্ষের প্রতিরূপ বলিয়। 

ব্যাখ্যা করিতে পারি। এ তীথের পবিত্র 

স্পর্শে না আসিয়াছে, ভারতবর্ষের অসংগ্য 

ধর্ম সম্প্রদারের মধ্যে এরূপ জন্প্রদায় নাই। 

পুরী রথযাত্রা, এক অলৌকিক ব্যাপার | 
প্রতি বসর নৃতন রথ প্রস্তুত হয় । রথ খানি 
৪৫ ফিট উচ্চ হয়। ৪২০০ বেতনভেগী'লোঁকের 
সাহাযো রথ গমন করেন। সুতরাং কত 

কাষ্টের সাহায্যে যে তাহা নির্মিত,অনায়াসেই 
অনমানি করা যাইতে পারে । শুর্নিলাম, রথ- 

নির্মাণের কাষ্ঠের জন্ত অনেক অরণ্য রঙ্গিত 

রহিয়াছে । 

পুবীতে যে ৫টি মহা তীর্থ আছে, তাহা- 
দের নাম নরেন্দ্র, মার্কও, সমুদ্র, ইন্দরছবাম্ ও 
চক্রতীর্থ । এতটিন্ন পুরীর প্রধান ধর্মালয়__ 

লোকনাথ, চৈতন্তের মঠ, স্বর্গছ্যার, শঙ্কর 

মঠ, তোটাগোপীনাথ । এ সকল সম্বন্ধে 

অল্পধিক পরিমাণে কিছু কিছু পরে বলিব। 

একট! বড় বিস্ময়কর ব্যাপার শ্রীক্ষেত্রে 
দেখ যায় । জগন্নাথেব সেবার জন্ত এক 

দল বেশ্া রক্ষিতা আছে। বাঙ্গালায় যেমন 

পুরাভিত শ্রেণী, পুরীতে জগন্নাথের বেশ্তা- 

৷ শ্রেণী সেইরূপ সম্মানের জিনিদ। রথ যাত্রার 

। সময় মন্দিরের সম্মুখে ইভাবা পাণ্টা বাদ 
(প্রতিবাদ করিয়া থাকে । ধর্মমনি্র বেশ্রার 

এরূপ অধিকার আর কুত্রাপি দেখা খায় 

 না। কেমন করিয়া এই প্রথার অ+হির্ভাৰ 



৩৬০ 
পাপী পপ পপি সস পক? ০০৯০ 

হইয়াছে, অনুমান করা কঠিন। বোঁধ হয়, 
ইন্্র সভার অনুকরণে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে । 
যাহা হউক, ধর্শের সহিত সংশ্লিষ্ট থাঁকাঁয়, এই 

বেশ্তাশ্রেণী সাজে বিশেষরপ আদৃতা হই- 
য়াছে, ইহাদের দ্বারা বু লোকের ধর্ম বিনষ্ট 
হইতেছে । পুরীর প্রধান পাগডাগণের দূষিত 
চরিত্রের কারণ যে ইহারা নহে, তাহাই 

বা কেমনে বলিব? পুরী-শ্রক্ষেত্র, কিন্ত 

হিসাঁবাস্তরে পুরী অধর্ম্ের লীলাস্থল। পুরী- 

তীর্থ হইতে চরিত্র ও কুলধর্ম্ম বজায় রাখিয়া 
যেসকল যাত্রী আসিতে পারেন, তাহারা 

নারী হইলে দেবী, পুরুষ হইলে দেবতা । 

পুনিয়াছি, পুরী বাভিচার-দোষে প্লাবিত। 

তীর্থ সমূহের এই রূপ কদর্ধ্য কথা গশুনিলে 
পাণে দারণ আঘাত লাগে । ভারতবর্ষের 

তীর্থগুলি এখন অধর্ম্েরে লীলাস্থল হইয়া 
ভাঁরতের কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছে । 

দ্বিতীয় দিন প্রত্যুষে আমরা ৩1৪টী বন্ধ 

মিলিয়া সেই রমণীগণের অনুসন্ধানে বাহির 

হইলাম । কলিকাতা হইতে টেলিগ্রাম 

পাইয়াহি, তাহারা পলায়ন করিয়া আঁসি- 
য়াছেন, সুতরাং এখন আর মিথ্যা চলিবে 

না। পূর্ব রাত্রে ধাহাদের উপর সংবাদ 

লওয়াঁর ভার ছিল, তাহারা সংবাদ দিলেন 

যে, ওমুক স্থানে তাহারা আছেন । যাত্রী- 

দিগের গৃহের তালিকা আছে, কোন্ গৃহে 

মব্যভারত | (অষ্টম খণ্ড সপ্তম সংখ্যা 

কোথা হইতে কে আসিয়। বহিয়াছে, পরি- 
দর্শকগণ তাহার বিবরণ সংগ্রহ করেন। 

ভোগ পরিদর্শনের জন্, যাত্রী নিবাস পরি- 

দর্শণের জন্য, উৎসবের সময় মন্দির রক্ষার 

জন্ত বিশেষ বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়া থাকে । 
ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটগণ, পালাক্রমে, পুলিসের 
সাহায্যে মন্দিরের শান্তি রক্ষা করেন। এ 

সকল বন্দোবস্ত অতি সুন্দর । কিন্ত ছুঃখের 

বিষ, ঘুষ নামক যে একটা পদার্থ আছে, 

তাহার আকর্ষণের হাঁত এড়ান বড়ই কঠিন, 
স্থতরাঁং গবর্ণমেণ্টের সুন্দত্র বন্দোবস্ত থাঁক। 

সত্বেও পচা ভোগ বাঙ্গারে বিক্রন হয়, যাত্রী- 

নিবাসে ১০ জনের স্থানে ২ জন স্থান পায়, 

ইন্যাদি। আমরা নিদ্দিষ্ট গৃহে গমন করি- 
লাঁম। লোঁকের! উতস্থৃক হইয়া জিজ্ঞাসা 

করিতে লাগিল, ব্যাপার কি? রমণী চতুষ্টয 

তখন তীর্থ করিত গিয়াছেন, অনেকক্ষণ 

প্রতীক্ষা করিলাম, তবুও সাক্ষাৎ হইল না । 
ত্যবসারে আমর কালীর মন্দির দর্শন 

করিয়া আসিলাম । আসিয়াও তাহাদিগকে 

পাইলাম না। প্রচণ্ড রৌদ্রের তেজ মাথার 

উপর চডিল-_রাস্তার বালুকাবাশি উত্তপ্ত 
হইয়া! উঠিল। তবুও তীহার! তীর্থ হইতে 

ফিরিলেন না। অগত্যা ভগ্রমনে প্রায় দ্বি- 

প্রভরের সময় বাসায় ফিরিয়া আঁসিলাম। 

আর আর কথা পরে বক্তব্য । 

9 

বহ্কিমচক্দ্র ও ব্রাঙ্মধর্্ম | (৪) 
বঙ্কিম বাঁবু, ভক্তির বিশদ ব্যাখ্যা করি- | যাছেন--“তাহাঁও নিকুষ্ট সাধন। উতকুষ্ট 

বার সময়ে, পূজা, হোম, যজ্ঞ, নাঁমসংকীর্ভন | সাধন যাহা, তোমাকে কৃষ্টোক্তি উদ্ধত 

সন্ধ্যব বন্দনাদি সম্বন্ধে এক স্থানে উল্লেখ করি" করিয়া শুনাইয়াছি। যে তাহাতে অক্ষ ম, 



কার্তিক, ১২৯৭।) বঙ্কিমচন্দ্র ও আন (৬) ৬৬১ 
পপিপপ পাপস পা শিক হি 

সেই পৃজাদি করিবে। তবে স্ততি বন্দনা | ষখন তিনি ও ভক্ত একত্রে, তখনও এরূপ 
প্রতি সম্বন্ধে একটা বিশেষ কথা আছে। | প্রার্থনা স্বাভাবিক । কেননা, তিনি যে 
যখন কেবল ঈশ্বর চিন্তাই উহার উদ্দেশ্ঠ, : প্রত, আমি যে দীস, তিনি যে মহান্, 
তখন উহা' মুখ্য-ভক্তির লক্ষণ। আর “আমার । আমি যে ক্ষুদ্র! ভিক্ষ। না করিলে আমার 

পাঁপ স্বলিত হউক, আমার স্থখে দিন | | দিন যাইবে কেন?-_ন! চাতিলেও তিনি' 
যাউক,” ইত্যাদি সকাম সন্ধ্যা! বন্দনা, স্ততি; দিবেন বটে. কিন্তু তাহাতে আমার চাহিবার 

বা [9৮7০ গৌণভক্তি মধ্যে গণ্য। ূ স্বাভাঁবক প্রবৃত্তি লোপ হইবে কেন? আমি 

বঙ্কিম বাবুর এই বিস্তৃত ও বিশদ ধর্ম | চাহিব,ইহ! আমার প্রাণের বশেষ ভা তিনি 

ব্যাখ্যার মধ্যে প্রার্থনাদি সম্বন্ধে আর বিশেষ : দেন, ভালই) ন? দিলেও চাঁতিব। কেননা, 
কিছুই উল্লিখিত হয় নাই। ইহাতে মনে হয়, | না চাহিয়। ত পারি না। আমার অভাব যে 
এই স্থলে ত্রাক্গদমাজের প্রচারিত ধর্মের ৷ অনন্ত--তাহী পূরণের আর ত কোন উপায় 
সহিত তাহার মতের গভীর পার্থক্য রহি- | দেগে না। আমার একমাত্র উপায় যে 

কাছে । স্বাভাবিক প্রার্থনা, ধর্মজগতের । তিনি! করযোন্ডে, প্রাণ মনের সহিত 

একটা! দুর্জয় শক্তি বিশেষ। ক্ষুদ্র সীম ! ডাভাব নিকট প্রার্থনা করিলে পাওয়া 

ব্যক্তি, অনন্যগন্তি হইগ্না, যখন 'অসীম অনন্ত ! ঘাধ। গ্রীষ্ট বলিতেন--দ্বাবে আঘাত 
শক্তির নিকট কাঁতরে রুপা প্রার্থনা করে, ! কন, দ্বার যুক্ত হইবে,--চাঁও, পাঁইবে |” 
তখন তাহাঁকে কেহই উড়াইয়া দিতে পারেন । প্রাথন[কে গৌণ ভক্তি বলায় বঙ্কিম বাঁবুর 
না। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে দেখি- | ৷ আধ্যাত্মিকতার কিছু স্থুলদর্রিতা প্রকাশ 

মাছি--সরল প্রার্থনাই ধর্ম জীবনের-- ৰ পাইগ্াছে। ধর্শ জগতে এমন ভক্তের 
ভক্ত জীবনের এক মাত্র বস্ত, যাহার বলে | কথা আজ পর্যান্ত শুনি নাই, যিনি প্রার্থনা" 

মানুষ জগতে অসাধ্য সাধন করিতে সূমর্থ। | পরাণ ছিলেন না। বিষুপুরাণ হইতে 
ইন্তাকেই জগতের লোকেরা 21201০ বলি- | বঙ্কিম বাবু প্রহলাদ চিত্রে দেখাইতে চেষ্টা 

ূ 
ূ 

যাঁছেন। বঙ্কিম বাবুও প্রকারান্তরে একথা ; করিয়াছেন যে,. প্রহলাদের কামনা নিক্ষাম 

স্বীকার করিয়াছেন_-তিনি বলেন, “আন্ত্রে। ছিল। আমরাও প্রতিপন্ন করিতে পারি-- 
পরম ভক্তের মাংস কাটে, কিন্তু ভক্ত, ৷ মানুষের “প্রার্থনা”ও নিষ্কাম হইতে পারে । 

ঈশ্বরান্ুকম্পায় আপনার বল বাবুদ্ধি এরূপে | কেবল তাঁহীকে গাইবার জন্্র যখন ক.তা? 
প্রদুক্ত করিতে পারে যে, অস্ত্র নিম্ষল হয়।” | প্রার্থনা, করে, অর্থাৎ যখন মানুষের অন্য 

এই যে ঈশ্বর কৃপা লাভ, ইহা শ্ীকান্তিকী ; কামন! রহিত হয়, তিনিই লক্ষ্য হন, তখনই 
প্রার্থনার অবস্ঠস্তাবী ফল। সকল প্রার্থনার | প্রার্থনা নিষ্ষাম । আমি যা চাই, «দে ঘকলেরই 
সার প্রার্থনা, ধর্মের উচ্চসোপানে--"তো- লক ঈশ্বর হইতে পারেন। স্তরাং 

মার ইচ্ছা পুর্ণ হউক-_-অথবা “পুশ । মানুষের সকল প্রার্থনাকেই নিষ্ষাম বলিব, 
$1]] 1১০ ০০০০,” ইহার মধ্যে সমস্ত ভক্তিতত্ব তাহাতে আর বাধাকি? সকল কখন 

পাশাশীশীশীশীী শীত 

নিহিত রহিয়াছে। সমস্ত বৃত্তি অনুশীলিত । যখন তাহাতে সবংন্তস্ত, তখনই ত গুকত 

হইয়া! ষখন সিদ্ধির অবস্থায় রদ উপস্থিত-- | ভক্তির উদয়। আমরা অতি ক্ষুব্ষচিগ্জে 



সু স্পিন 

'ঘল্িতে বাধ্য হইতেছি--বক্ষিম বাবু প্রার্থনা 

রূপ ধর্মের সরল, মধুর রাজ্যে এখনও 

বুঝিবা পৌছিতে পারেন নাই। তবে এ 
কথা বলিতে কুষ্টিত নহি যে, ব্রাঙ্মলমাজে যে 

ুখস্থ মন্ত্রের ন্যায় প্রার্থনা “অন্ধকার হইতে 
আলোতে ইত্যাদি” করা হয়, তাহা সারধর্ম্ম 

বা ভক্তির অনুমোদিত না হইতে পারে । 

বর্তমান সময়ে এ প্রদেশে এক দল 

ভূঁইফোড় হিন্দুধর্্বিং দ্বিগ্গজ পণ্ডিতের 
আবির্ভাব হইয়াছে, যাহারা উপন্যাসকে 
উপন্যাস বলিতে, কাব্যকে কাবা বলিতে 

কুষ্টিত। মহাভারত, রামায়ণে ষে ইতিহাসের 
ছায়া অতি অল্প, এ কথা বালাকাঁল হইতে 

শুনিয়া আসিষাছি; সম্প্রতি এই কথা ভার- 

তবার্ধব ইতিহাসে লিপিবদ্ধ কবায়, অদ্ি- 

তীয় দেশহিতৈষী, পণ্ডিভাগ্রগণ্য মহাত্মা 

রমেশ্চন্ত্র ছেলে মহলে মনাদূত হইযাঁছেন,-- 
অর্থাৎ টেষ্ট-বুক-কমিটার ধুরদ্ধবগণের যোগে, 
বঙ্গবাসী-প্রমুখ হিন্দুর দল, আপন আপন 
ইতিহাঁস কাটতির হ্বাস হেতু, একটা বিরাট 
আন্দোলন তুলিষা! বমেশ বাবুর ভারতবর্ষের 

ইতিহাস খান স্কুল হইতে তুলিয়! দিতে সমর্থ 
হইয়া! দেশে কীততিস্তস্ত প্রোথিত করিয়াছেন! 
প্রকৃত ইতিহাঁস-শুন্ত এই হতভাগ্য দেশে 

কেবল ছুই খানি ইতিহাসের অস্কুর জন্মিয়া- 
ছিল-_-৬রাজকৃষ্ণের বাঙ্গলার ইতিহাস ও 
রমেশ্চজ্রের ভারতবর্ষের ইতিহাস । কিন্তু 

হবচন্ত্র রাজার গবচন্ত্র মন্ত্রী। এ দেশে তাহা 

আদৃত হইবে কেন? খোসামুদী, থুষ, ও 

ডাঁলবাসার মায়ার কুহকেযে দেশের পুস্তক 

নির্বাচক-সম্প্রদায় বশীভূত, সে দেশে এরূপ 
হইবে, বিচিত্র কি! বঙ্কিমচন্দ্র সাহসী পুরুষ-_ 

জ্ঞাদী, প্রতিভাশালী। প্রতিভার নিত্য 

নব্যভারত। . (অস্টম খণ্ড, সপ্তম সংখ্যা । 
রি কি ্ ০৮, 

কাঠালের আমসত্ববৎ । সাহসী পুরুষ ভিন্ন 

কেহই জগতের কোন মহৎ কার্য্য করিতে 
পারে নাই। এ সম্বন্ধে সাহসী প্রতিভাশালী 

ব্যক্তি কি বলিয়াছেন, শুন £-- 

শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জুনের রথে চড়িয়া, কুরুক্ষেত্রে, 
যুদ্ধের অব্যবহিত পুর্ধে এই সকল কথাগুলি বলিয়া- 

ছিলেন, তাহা আমি বিশ্বাস করি না। না বিশ্বাস 

কবিবার অনেক.কারণ আছে।” ধর্্মতত্ব_১৮৬ পৃষ্ঠ।। 

“ভগবদগীতায যাহ! উপদেশ, বিষ্পুর।ণে তাহ। 

উপন্যাসচ্ছলে স্পষ্ভীকৃত।” ২০৫ পৃষ্টা। 
বিষ,পুব।ণে যেরূপে প্রহ্ধার্দের কথা কথিত হুই- 

যছে, ঠিক সেই রূপ ঘটতে দেখা যায় না.বটে, আর 

উপন্তাস বলিঘাই সেই বর্ণন। সম্ভবপর হইয়।ছে, ইহা ও 

স্বীকাব কবি।” ২১ পৃষ্ঠা । 

“প্রহ্ন।দচবিত্র মে উপন্যাস, তদ্বিষয়ে সংশয় কি? 

সে উপন্যানে নৈসর্গিক বা অনৈনর্গিক কথা আছে, 

তাহাতে কি আসিয়া! যায়? উপন্য।সে এক্বপ অনৈ- 
মগিক কথা থ।কিলে ক্ষতি কি? অর্থাৎ যেখানে 

উপগ্য।স্কারের উদ্দেগ্ঠ মানস ব্যাপারের বিবরণ, 

জড়েব গুণবাাখা নহে, তখন জড়েক্ অপ্রকৃত ব্য।খা 

থাকিলে সানস বাপারের ব্যাখ] অস্পষ্ট হয় না। বরং 

অনেক সময়ে অধিকতর »৮ষ& হয়|” ২১১ পৃষ্ঠা। 

“তারপব হিরণ্যকশিপু, সর্পগণকে আদেশ করি: 

লেন যে উহাকে দংশন কর। কথাট1 উপন্যাস; 

স্ৃতবাং এরূপ বর্ণনায় ভরস] কবি তুমি বিরক্ত 

হইবে না।” ২১২ পৃষ্টা 

শাস্ত্রের মন, ধর্মের গু তত্ব না বুঝিয়া 

বর্তমান সময়ের লোক সকল সর্ধকন্মী, 
সর্ধধন্ট্রী হইয়! উঠিয়াছে। বঙ্কিম বাবুর এই 
উপদেশে তাহাদের আক্ফালনট! একটু 

কমিলে আমরা যারপর নাই সন্তষ্ট হইব। 

দেখ, বিশুদ্ধ ভাষায়, তেজের সহিত, তারপর 

উদ্দার ধর্শপিপাঁন্ত বঙ্কিমচন্ত্র কি বলিতে- 

ছেন।-_- 

“সবীষ্টধর্ম, ব্রাহ্মধর্্, এই বৈষ্ঞবধর্দ্দের অন্তর্গত। 

গড বলি, আন্ন। বলি, ব্রহ্ম বলি, দেই এক জগন্নাথ 
সহায় সাহস। কাপুরুষ প্রতিভাশালী লোক, | বিষুকেই ডাকি। সর্ধভূত্তে” ব্তবাসনধস , ক্পান ও 



কার্ডিক, ১২৯৭।) বঙ্কিমচন্দ্র ও ব্রা্ধর্্ম | (৪) ৩৬৩ 
শি ০ পপপকীপ পপি শ্এ 

২ ০০০০ পে ২২ ২২৯১৮ ৯, ০২১৯ 

আন্নামগ্ন চৈতগ্যকে ষে জানিয়াছে, সর্বভূতে ধাহাঁর | বিশ্বাস এবং মনোধুদ্ধি সমর্পণ হইয়া থাকিলেও তাহ! 

আত্মক্জান আছে, যে অভ্তেদী, অথবা সেইরূপ জ্ঞান | ভক্তের উপাসন! নহে । প্রজ্ঞরদের উপাসন। নিষ্ষাম। 

ও চিত্তের অবস্থ! প্রাপ্তিতে যাহার ধু আছে, দেই । তিনি কিছুই পাইবাঁর জন্য ঈশ্বরে ভক্তিমান হয়েন 

বৈষ্ব ও সেই হিন্দু। তত্ভিন্ন যে কেবল লোকের | নাই, বরং ঈশ্বরে ভক্তিমান হওয়াতে বহুবিধ বিপদে 

দ্বেষ করে, লোকের অনিষ্ট করে, পরের সঙ্গে বিবাদ | পড়িযাছিলেন ' কিন্তু ঈশ্বরে তক্তি সেই সকল বিপ- 

করে, লোকের কেবল জাভি মারিতেই ব্যন্ত, তাহার | দের কারণ, ইহা জানিতে পারিযাও, তিনি ভক্তি 

গলায় গোচ্ছা করা পৈতা, কপালে কপাল জোড়া ! তাগ করেন নাই।” ২০১ পৃষ্ঠা । 

ফোটা, ষাথায় টিকি, এবং গায়ে নামাবলি ও মুখে | ভস্কভ্রর লক্ষণ কি কি? এ সন্বান্ধে পথি- 

হরিনাম ধাকিলেও, তাহাকে হিন্দু বলিব না। পে, বীতে অনেক মত ব্যক্ত হইয্াছে। বস্ষিম 
সং 

আমরা গত বার ব্যক্ত করিয়াছিলাম : দেখাইব, ব্যাখ্যা কত দুব সমীচীন হই, 

যে, বঙ্কিম বাবু ভক্তির যেরূপ বিশদ ব্যাখ্যা | যাছে। . 
করিয়াছেন, এরূপ আর শুনি নাই। কেহ ! 25557575759 

1 জান, অনন্ত ধর, অনন্ত সৌন্মধা, অন" 
কেহ এ কথাতে বিরক্ত হইয়াছেন, তাহা না যে বৃত্তির উদ্দেশ্য, ন্তাহাব এ) 
জানি । তাহাদিগকে অধিক আর কি বলিব, | কোথায়। ভক্তি শ।সিত।বস্থাত সকল ৃ 

তাহাদিগকে একবার অনুরোধ কত্ত এই ; সম্সস্ত / ১৪৩ 1 তি 

গ্রন্থ খান্দি' একবার পড়িয়া দেখুন। এমন ৃ “ছল কথা এই, যে যিনি অনুষ্ঠেয় কর্ম 
উদার সার্ধভৌমিক ভিত্তির উপর বঙ্কিম । কিয়া থাকেন, অথচ চিত্তে সকণ কর্ম 

পী, [ক ।” ১৮৫ পু 

বাবু ভক্তিতত্ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন যে, তাহা | দাসী, তিনিই ধার্মিক” ১৯৫ পৃষ্ঠা 
“তিনি শ্রী) স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, নিপ্ড৭ 

অতি আশ্র্যয;_-“ঘখন মনুষ্যের সকল বৃ্ভি- ূ . 
লিই ঈখরমথী বা ঈশবরানবন্িনী হয় রি উপ!সক, ও ঈখবরভক্ত, উভয়েই ঈশ্বর প্রাপ্ত হ 

রে 

্ ই নম সিনা হর তে ! কিন্তু তন্মধ্যে বিশেষ এই, যে ব্রন্মোপানকেরা গ 

অবস্থাই ভক্তি।” এই তক্তিতত্ব ব্যাখ্যাতেই । তর ছুঃখ ভোগ করে; ভক্তের সহজে উদ্ধত ই 
গ্রন্থ খানির আরম্ভ, ইহাঁতেই,শেষ । এ স্থলে 
এ কথা না বলিলেও ক্রটী থাকিয়া যায় যে, ূ "ষে মমতা শুস্ত, অহঙ্কারশৃন্য, যাহার হু ঢু 
বিষুপুরাণ হইতে গ্রুব ও প্রহলাদের ভক্তির | সমন জ্ঞান, ঘে ক্ষমাশীল, যে সন্তষ্ট যোগী, সংযতাত্ 

যে তারতম্য তিনি ব্যাখাত করিয়াছেন, দৃঢ-সম্কল্প, যে হর্ষ, অমর্ধ, ভয়, উদ্বেগ হইতে মুক্ত, । 

বিষষাদিতে অনপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, গতবাথ 
তাহ" ত লও আত র এ 
ভাহাজতি ডা তি সন্দর হইয়াছে। কঃ দ্বেষ, শোক, আকাজঙ্ষার অতীত, যাহার 
এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে তীহার কথাটী কেবল [নিকট শত্র ও দিত, মান ও অপমান, ঈীতোফ, 
তুলিয়। দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। হুখ ও দুঃখ সমান, যিনি আঁসঙ্গ-বিবঞ্ভিত, যিনি 

“ঘাহা বলিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছ উপাসন৷ | নিন্দা ও স্ততি তুল্য বোধ করেন, সেই ভক্তই আমার 
দ্বিবিধ, সকাম এবং নিষ্ধাম। সকাম যে উপাসনা | প্রিয়।” শ্বীতা ১২১৩--২০। 

সেই ক।ম্য কর্ম; নিফাম যে উপাসনা সেই ভক্তি। “ঘরে কপাট দিয় পুজার ভান করিয়া বদিলে 

ধ্রবের উপাসনা সকাম,তিনি উচ্চপদ লাভের জন্তই | ভক্ত হয় না। মালা ঠক ঠক করিয়া হরি! রি! 

বিষ্ণ'র উপাসনা করিয়।ছিলেন। অতএব তাহার | করিলে ভক্ত হয় না: হাঈশ্বব ! যো ঈশ্বর ' কবিয়া 

কৃত উপাসন। প্রকৃত ভক্ষি নাহ, ঈএ্বে শাহাব দু |] গোলামোগ করিয়া বেড়াইলে ভক্ত হয না; যে আসক 

১৯৭ পুষ্ঠ|। 



৩৬৪ নব্যতাঁরত। (অষ্টম খণ্ড, সপ্তম [সংখ্যা | 

জয়ী বাহার চিত স সংযত, যে লিনা ষে ৷ পরহিতে ূ  

রত, সেই ভক্ত । ঈশ্বরকে সর্বদা অন্তরে বিদ্যমান 

জানিয়া, ষে আপনার চরিত্র পবিত্র না করিয়াছে, 

যাহার চরিত্র ঈশ্বর।নুরূপী লহে, সে ভক্ত নহে। 

যাহার সমস্ত চরিত্র ভক্তির বারা শাসিত না হইয়াছে, 

মে ভক্ত নহে। যাহার সকল চিত্ত বৃত্তি ঈশ্বরমুখী 

না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে ।” 

তংপরে ভক্তির সাধন সম্বন্ধে গীতার 
উপদেশ ব্যাখাত করিয়া তিনি বলিতেছেন-__ 

“প্রথম সাধন, চিন্ত ভগবানে স্থির রাখা । 

(১স্থির রাখিতে না পারিলে পুনঃ পুনঃ 
চেষ্টাব দ্বারা সই কার্ধা অভ্যস্ত করিবে। 
যঁভীবা স্* করিত পারে, তাভচারা ঈশ্বরা- 

ম্ম করিয়া মন স্থির করিরে। 

২০০ পৃষ্ঠা । 

ৃ 
ূ 

র 
মী ৃ 

অসমর্থ হইলে ভগবানাশ্রিত 

য় করিবে। (৪) তাভাতে অশক্ত 

মতান! হইয়া! সর্ধ কর্মফল তাগ 

এই চর্বি না শ্রেষ্ঠ উপাসনা ূ 

[হারা না পারিবে, তাঁহারা উপাসনাদি ্ 

ব। “তবে কি গীতার সাকার মৃত্তির | 
লনা নিহিত হইণাছে ?” শিষোর এ ৰ 

ব উত্তরে গুরু বলিতেছেন-_“ফল। 

দি প্রদান করিত হইলে, তাছ। ধে; 

উমাঁয় অর্পণ করিতে হইবে, এমন কথা 

ই। ঈশ্বর সর্বত্র আছেন, যেখানে দিবে, 

'ই খানে তিনি পাইবেন ।” 

প্রতিমাদির পূজা! সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 

অধিকার ভেদে নিবিদ্ধ এবং বিভিত। ভাগ- 

বত পুরাণ হইতে যে ভ্বইটা শ্লোক উদ্ধৃত 
করিয়াছেন, -তাহার ব্যাখ্যা এস্থলে উদ্ধৃত 

করিলাম । 

“আমি, সর্বভূতে তৃতাস্বা স্বরূপ অবস্থিহ আছি। 

সেই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া ( অর্থাৎ সর্্ধভূতকে 

অবজ্ঞা করিয়া) মনুষ্য প্রতিমা পূজ! বিড়ম্বনা করিয়! 

সব্ধবভূতে আদ্মাস্বরূপ অনীগর আমকে 

পাপী তো পপি পাপপপপিস্পাশী শীট তি টি শীপাশীশশীতট শীত তি স্াপপ্প্পিশ? শশী পিচ শি 

থক | 

পরিত্যাগ করিয়া যে প্রতিমা ভন করে, সে 

ভন্মেঘি ঢালে ।” ৩ন্ধ ) ২৯অ। ১৭1১৮।--২৩৪ পৃষ্ঠা । 

“যে ব্যক্তি স্বকর্ে রত, সে যতদিন না আপনার 

হৃদয়ে সর্ধ্বভৃতে অবস্থিত ঈশ্বরকে জানিতে পারে, 

তাবৎ প্রতিমা পূজা করিবে ।”২৯অ ।২০।--২৩৪পৃষ্টা। 

তার পর বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন-_ 
“যাহার সর্ববজনে প্রীতি নাই, ঈশ্বর জ্ঞান নাই, 

তাহার প্রতিমাদির অচ্চনা বিড়ম্বনা । আর যাহার 

সব্জনে প্রীতি জন্মিয়ছে, ঈশ্বর জ্ঞান জন্মিয়াছে, 

তাহারও প্রতিমাদ্দির পুজা নিশ্য়োজনীয়। তবে 

যতদিন সে জন না জন্মে, তত দিন বিষয়ী লোকের 

পক্ষে প্রতিম।দি পুজা অবিহিত নহে, কেন না, তঙ্বারা 

ক্রমশঃ চিন্তশুদ্ধি জন্মিতে পাঁরে। প্রতিমা পূজা গৌণ 
ভক্তির মধ্যে |” ২৩৪ ও ২৩৫ পৃষ্ঠা । 

“ঈশ্বর জগন্সয় ; জগতের কাজই তার কাজ । 

অতএব, যাহাতে জগতের হিত হয়, সেই সকল কম্মুই 

বৃঙ্গেশক্ত “মৎকর্মত? তাহার সাধনে তৎপর হও এবং 

সমস্ত বৃত্তির সমাক অনুনীলনের ছ্বারায় সে সকল 

| সম্পাদনের যোগা হও। তাহা হহলে ধাথান উদ্দিষ্ট 

সেই সকল কশ্মা, তাহাতে মন স্থির হইবে। তাহ] 

হইলে ক্রমশঃ জীবনুক্ত হইবে |" মে 

ইহাঁ না পারিবে, দে গৌণ উপাসনা অর্থাৎ পুজা, 

নামকাভ্রন, সন্ধ্যাবন্দনাদির দ্বার] ভক্তির নিকৃষ্ট অনু- 

গ্রীলনে প্রবৃন্ত হউক। কিন্তু তাহ! করিতে হইলে, 

অগ্তরের সহিত সে সকলের অনুষ্ঠটন করিবে। 

তদ্যতীত ভক্তির কিছুমাত্র অনুশীলন হয় না। কেবল 

বাহাড়ম্বরে বিশেষ অনিষ্ট জন্মে । উহা! তখন ভক্তির 

নাধন না হয়! কেবল শঠতাঁর সাধন হইয়া! পড়ে। 

তাহাৰ অপেক্গা সর্ধ প্রকার সাধনের অভ্ভাবই 

২৩৬ ও ২৩৭ পৃষ্ঠ । 

এস্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন বে, 

বন্ধিম বাবু ঘখন প্রতিমা পুজাঁকে গৌণ 

ভক্তির সাধনের উপায় মধ্যে ধরিয়াছেন, এবং 

ত্রাহ্গলমাঁজ যখন প্রতিমা পৃজাঁকে একে- 

বারে তুলিয়া দিয়াছেন, তখন উভয় মতের 

সামগ্ন্ত রক্ষিত হয় কই? এ সম্বন্ধে আমরা 

অধিক কিছু বলিতে চাই না। কেবল এই 
বনি-প্রতিম। পুজার অর্থ কল্পমার পুজা । 

সং সং 

ভাল |?” 
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রা যতই মহান্ ও ৷ উন্নত হউক রি 

কেন, এই কল্পনার হস্ত হইতে ষে একেবারে * * অতএব সর্ধ প্রকার মনুষ্যের 
নিন্মুক্ত, তাহা আমরা মনে করি না। জড় তির জন্য জগদীশ্বর এই তশৃশ্চ্য্য ধর্ম 
দেহধারী মানছন্যর পক্ষে কল্পনার অতীত ] প্রচার করিয়াছেন। তিন টরুণাময়_ 
হইতে পারা বড়ই কঠিন । যে, যে পরিমাণে যাহাতে সকলের পক্ষে ধন" জা হয়, 
জড়ের অতীত হইয়া চিন্ময় রাঁজ্যে বাঁস ; ইহাই তাহার উদ্দেশ্ত 1” ১৯৫ ও ১ পৃষ্ঠা । 

করে, সে সেই পরিমাণে কল্পনার অতীত উপসংহার 

হয়, অর্থাৎ সে সেই পবিমাঁণে চিন্ময়ের | বন্কিম বাবুর সার সার মতগুলি আমরা 

উপাঁসক বা ব্রাঙ্ম। ত্রাঙ্গসমাঁজে ঈশ্বরের সংক্ষেপে দ্েখাইয়াছি। ছুই স্থানে সামান্, 

স্বব্প ব্যাখ্যার যে প্রণালী দেখা যায়, | একটু অমিল হইয়াছে; প্রথম যুদ্ধার্থে 

তাহা এই করনারই ক্রীড়া মাত্র । স্বরূপতঃ ! স্থরাপাঁন এবং যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা এবং 
ভগবানের সহিত যাহার সাক্ষাৎ হয়, সে. দ্বিতীষ প্রার্থনাকে ভক্কির নিকৃষ্ট অঙ্গ রূপে 

আর তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারে না।  প্রতিপাদন্ঠু শেষোক্ত স্থলে বরং আমরা উদার 

এই জন্তই মহাঁজনেরা বলিয়াছেন যে, ভিত্তিতে দাঁড়াই! বলিতে পারি-.্ধর্মের উচ্চ 

তিনি বাক্য ও মনের অতীত | বাক্যের ! সোপানে প্রার্থনার প্রয়োজন না থাকিতেও 

অভীত বিনি, তীহাঁর ব্যাখ্যা যে, প্রতিমা । পারে-তখন “তোমার ইচ্ছা পুর্ণ হউক” 

পুজার গ্ভাঁয় নিকৃষ্ট সাধন, ইহাতে সংশয় । ইহাই সকল প্রার্থনার সার হইয়া দীঁড়ায়। 

কি? এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিনা । কিন্ত প্রথম স্থলে আমরা কিছু ছঃখিত হই- 
সকলের বিরাগভাজন হইতে চাহি না; য়াছি। যাহা হউক, এই সামান্ত মতভেদে 

তবে, বঙ্কিম বাবুর প্রতিমা পুজার স্তার | কিছু আসিয়া যায় না। আমর! প্রতিপন্ন 

নিকট পূজার হস্ত হইতে ক্রাহ্গধর্ম সুরক্ষিত; করিয়! দেখাইয়াছি, প্রকারাস্তরে ত্রাহ্মধর্মই 

হউক, ইহাই প্রার্থন! তিনি প্রচার করিয়াছেন। আমাদের দৃঢ় 

বঙ্গিম বাবু ষে ব্রা্গপমাজের স্তাঁয় অসা- র বিশ্বাস, ধর্ম সম্বন্ধে কোঁন চিস্তাযুক্ত কথা 

্পরাদািক ধর্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে | । বলিতে হইলেই ব্রাক্গধর্মকে সমর্থন করিতে 

আর বিন্দু মাত্র সংশয় নাই। তিনি সরল | হইবে। বন্কিম বাবুর মত সমালোচন করিয়াছি 

ভাষায় বলিতেছেন-_-দ“সোজা পথ একটা | বলিয়া কোন কোন ত্রান্ধ ভ্র-কুঞ্চন করিয়া- 

ভিন্ন পাঁচটা থাকে ন। বটে, কিন্তু সকলে, ; ছেন। কিন্তু তাহাদিগকে আমাদের এক 

সকল সময়ে, সোজা পথে বাইতে পারে না। | মাত্র অন্থুরোধ এই, বঙ্কিম বাবুর পুস্তক খানি 

পাহাড়ের চূড়ায় উঠিবার যে সোজা পথ, ; সমস্ত পাঠ করেন। তবে এ কথাঁও বিনীত 

ছুই এক জন বলবানে তাহাতে আরোহণ ূ ভাঁবে স্বীকার করিতেছি, ব্রাহ্গধর্্নকে আমরা 

করিতে পারে । সাধারণের জন্ ঘুরাণ ফিরাণ | যেরূপ অর্থে বুঝিয়াছি, তাহাই লিখিয়াছি। 

পথই বিহিত। এই সংসারে নানাবিধ লোক; ; এ সম্বন্ধে আর অধিক কিবলিব। আমরা 

তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা এবং ভিন্ন ভিন্ন ; ব্রাঙ্গধর্মণ সম্বন্ধে ভুল বুঝিয়া থাশি, অংবাদ 

প্রক্ৃতি। কেহ সংসারী, কাহারও সংসার | পত্রের দ্বার অবারিত, সকলই আশমাদের 

পপি 
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আমরা পর্দাতত্ব ব্যাখ্য। করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, 
বোধ হর টা গুরুতর অন্তাঁয় কার্ধ্য করি- 
ফলাছি। তু -.' এই সমালোচনা করিতে অধি- 
কারী কি না, জানি না । প্রাণের আবেগে, 

অনেক যাচ্ছে-তায় মত প্রকাশ করিয়া ফেলি- 

য়াছি। তাহাতে কেহ প্রাণে আঘাত পাইয়া 

খাঁকিলে, আমাদিগকে ক্ষমা করেন, বিনীত 

'ধসনুরোধ | তবে ধাহারা, আমরা বঙ্কিম বাবুর 

অন্তায় প্রশংসা ঘোষণ। করিয়াছি বলিয়া ছুঃ- 

খিত হইয়াছেন, তীহাঁদিগকে আমর। এই 
একটী কথা কেবল বলিতে চাই-_-আমর' 

তাহার প্রশংসা করিয়া ধন্য হইয়াছি বটে, 

নব্যভারত ] (অস্টম খণ্ড, সপ্তম সংখ্যা । 

কিন্তু এখনও এ সম্বন্ধে আমরা কৃপণ । যে 

দিন প্রশস্থ হৃদয়ে প্রকৃত মহৎ ও গুণী ব্যক্তির 
প্রশংসা করিতে শিখিব, সে দিন আমরা এই 

পৃতিগন্ধময়, হিংসাবিদ্বেষ পরিপূর্ণ সংসারের 
একটু উপরে উঠিতে পারিব । সে অবস্থা এখ- 
নও হয় নাই, তাই আমরা দুঃখিত । বঙ্কিম 

বাবু ধন্মতত্বের কেবল প্রথম ভাগ প্রকাশ 

করিয়াছেন, এখনও উত্তর ভাগ অবশিষ্ট 

আছে । আমরা তাহ দেখিবার জন্য উৎসুক 

হইয়া রহিলাম। আজ কাল যদিও না হয়, 

আমাদের বেশ বিশ্বাস আছে, এক দিন না 

একদিন বস্কিমচন্ত্রের এই “ধর্শ্তত্ব” প্রতি 

গ্রহে অধীত হইবে । বঙ্কিমচন্দ্র আর আর 

সমস্ত "পুস্তকের সহিত ইহাঁও স্বর্ণাসন প্রাপ্ত 
ভইবে | 

পপ্পাসসসপসপাস রটে কেনা 

শ্রীচরণে। 
বন্দাবনে রাধিকা 
অনিবার হাহাকার 

কেবল যমুনা ছাড়া কানো কাণে পশে না। 
তুমি রাজা মথুরার 
শ্নেহে বদ্ধ কুবুজার, 

পুরাণ পিরীতি রসে প্রাণ আর রসে না, 
দূরে গেছ আছ ভূলে 
কাজ কি এ কথা তুলে, 

তুলে থাক সুখে থাঁক এই সুধু বাসনা । 
প্রেম লবে লও নাথ, 
স্থৃত্তি রবে প্রাণ সাঁগ, 

স্মৃতি লয়ে করি সদা মরণের কামনা, 
রাঁধা বরষার নদী 
এখন থাকিত যদি 

রাধা নামে সাঁধা বাঁশি নীরবে কি থাকিত। 
রূপের সৈকতে.বসি 
থাকিত শরৎ শশী 

সেধে সেধে কত নিশি এ চরণ পুজিত। 

ভগ্ন হৃদয়। 
| ভেঙ্গে গেছে ষাঁক ভেঙ্গে হৃদর আমার, 

শিখুক ফেলিতে শ্বাস প্রতি পরমাণু 

থাক প্রাণ হয়ে শুধু পত্রহীন স্থাণু, 
বেঁচে থাকি বেঁচে রব মরুর মাঝার, 

ঝঞ্াবাত বভ্রাঘাত শত অতাচার, 

যে পবাণে পাবে নাই করিতে কম্পিত, 

সেই প্রাণ আজি হল শতবা চুধিত? 

একটু আঘাতে শুধু ক্ষীণ উপেক্ষার? 

প্রাণের বে প্রীণ্-প্রেম তারই অবসান 
প্রাণদেহ, প্রেম তার জীবন সুন্দর 

তাই বদি গেল তবে প্রাণের কি মান, 
প্রেমহীন প্রাণ সেতে' দুখের নিঝর, 

ভাঙ্গ' প্রাণে শোক অ'ছে নাহি সে গর্জন 

অশ্রনাই আছে শুধু নীরস রোদন । 
ভীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী | 

০০০ 



সাহিত্য-বাঁজার। (৫) 

মাসিক পত্র । 

সাহিতা-বাজার সম্বন্ধে বক্তবা যাহা অব- 

শি্ই আছে, তাহা লিখিতে আর ইচ্ছা করে 
ন1!। কথায় বলে, সে রামও নাই, সে অযৌ- 

ধ্যাও নাই ;--সাহিত্য-বাজারের মাসিক 
পত্রিকা সন্বন্ধেও তাহাই ঘটিমাছে। বঙ্কিম 

চন্দ্রের বঙ্গদর্শন, বাঙ্গলা ভূমির অক্ষগ্ন কীর্তি 
কিন্ত আজ বঙ্গদর্শন কালের গর্ভে লুক্কায়িত। 

যে আধ্যদর্শন ও বান্ধবের মাবির্ভাব দেখিয়া, 

উৎফুল্ল চিত্তে, বঙ্গদর্শন, সাহিত্য-বাঁজার 

হইতে বিদীয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে আর্ধা- 
দর্শন নাই-সে বান্ধব নামে থাকিয়াও কাজে 
নাই। শুনিয়াছি, বান্ধব ন-মাস ছ-মাঁসে 

এক একবার প্রকাশিত হয়। কিন্ত 

তাহা আমর! দেখিতে পাই না। বহুদিন, 

ব্ীরূপ প্রকাঁশের সংবাঁদও পাইতেছি না। 

স্বতরাং বান্ধব এখন “ না জীবিত-না 

মৃত,”--অথবা। জীবন্মৃত। বঙ্গদর্শন নাই, 

আধ্যদর্শন নাই, বান্ধব জীবন্ম ত,--তবে 
আঁর আঁছে কি? বাঙ্গালা দেশ হতভাগ্য, 

বিবিধ-মত-সমঘ্িত এইরূপ উচ্চ দরের 

পত্রিকাগুলিকে পরিপোষণ করিতে পারিল 

না। শুনিয়াছি, বঙ্গদর্শন খগ্রস্ত হইয়া 
উঠিয়া গিয়াছে । কথা সত্য হইলে, ইহা- 

পেক্ষ। পরিতাপের বিষয় আর কি আছে? 

বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্, নবীনচন্ত্র, যোগেন্দ্রনাথ, 

চন্দ্রনাথ, রমেশ্চন্ত্র, সকলেই আছেন, কিন্ত 

শ পপ পপ পপ পপ পাপা 

লান পক্ষে, ইহা যারপর নাই ছূর্ভাগোর 
বিষয় | 

আর্ধাদশন ও বান্ধবের সমসাময়িক 

পত্রিকা “ভারতী”। “ভারতী” চিরপুজ্য 
মহধি দেবেন্্রনাথের পরিবারের অক্ষয় কীর্ডি- 
্তস্ত। এই ঠাকুর পরিবারের নাম চিরকাল 

বাঙ্গলা ভাষার ইতিহাসে উজ্জল অক্ষরে 

লিখিত থাকিবে । “তত্ববোধিনী” ও “ভারতী” 

ভ্রাতা ও ভগিনী দ্বারা সম্পাদিত দুই খানি 

অপুর্ব পত্রিক!। তন্ববোৌধিনী বাঙ্গল। ভাষার 

যেকি উপকার করিয়াছে, আমাদের ক্ষ'ণ 

লেখনী তাহ বর্ণনা করিতে অদমর্থ। বঙ্গ- 

দর্শনের অস্তিত্ব যখন কল্পনার জরাধু-গর্ডেও 

ছিল না, তখন তত্ববোধিনী বাঙ্গলা ভাষার 

শক্তিশালী কাগজ । এই উভয় পত্রিকাই, 

আজ ৪, সমান তেজে চলিতেছে । এই 

পরিবারের সকল ব্যক্তিই বাঙ্গল৷ ভাষার 

উন্নতি-কল্সে বদ্ধ-প্রতিজ্ঞ;_-বোঁধ হয় যেন এই 

কাজের জন্তই আছেন। বাঙ্গলায় এরূপ ধনে, 

মানে, জ্ঞানে, ধর্ে সমন্বিত উন্নত পরি- 

বার আর দেখা যাঁয় না। “ভারতী”র উচ্চ 
ংশে জন্ম,_-বেশতৃষা পরিপাটা। এখানি 

এই পরিবারের কাগজ । বাহিরের লোকের 

লেখা অল্প বলিয়া বিভিম্ন মতের সমাবেশ 

ইহাতে কিছু খুব কম। “বাঁপক” এখন “ভার- 

তীর” সহিত একাত্মক হইরাছেন। 'এ কাজ- 
এখন আর কোন মাসিক পত্রিকার সহিতই | টাতে “ভারতীর” পূর্বে গৌরব কিছু নষ্ট হই- 
তাহাদের যোগ নাই। বাঞঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গ | ষাছে। যাহা হউক, ভারতী এখন থাঙ্গলা 



৩৬৮ নবাভারত। (অষ্টম খণ্ড, সপ্তম সংখ্যা। 

মালিক পত্রিকার মান রাখিতেছেন । ভারতী | ব্যাস--নবজীবন ও প্রচারের স্থান অধিকার 

প্রথম শ্রেণীর উপন্তাস-প্রধাঁন পত্রিক। করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন । সম্পা- 
ভাঁরতীর সমসাময়িক কাঁগজ-_প্রবাহ। | দক মহাশয় অধ্যবসায়ী, কিন্তু বাধ্য হইয়। 

প্রবাহ--এখন অনন্ত বিস্থৃতি-সাগরে বিলীন। | বলিতে হইতেছে, প্রচার ও নবজীবনের ধারেও 

তারপর নব্যভারত, যেরূপ চলিতেছে, ; পৌছিতে পারেন নাই । কেমন একরূপ এক- 
সাঁধারণে জ্ঞাত আছেন। ইহা কোন সম্প্র- | ঘেয়ে স্বরে ইহার তন্ত্রী বাধা । সাম্প্রদায়িক 

দায়ের কাগঙ্গ নহে, সকল প্রকার মতই | গণ্ডির মধ্যে থাকাতেই ইহার এই অবস্থা 

ইহাতে স্থান পায় বলিয়া বহু লেখক ইহাতে | হইয়াছে বলিয়া বোঁধ হয়। তবু এ কথা 
লিখিতেছেন। ভবিষ্যত সম্বন্ধে কেহই কিছু | অস্ত্ান চিত্তে বলা যাইতে পারে, বেদব্যাস 

বলিতে পারে না । উপন্তাস না দিয়া মীসিক্ : দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্রিকার মধ্যে সর্ব প্রধান। 
পত্রিক! চালান যাঁয় কি না, তাহারই পরীক্ষা. উপন্তাসের নাম গন্ধও ইহাতে নাই। নব- 

হইতেছে। | জীবনের ছোট ভাই-_মালঞ্চ । মাঁলঞ্চ, বেশ 
নব্যভারতের সমসাময়িক--নবজীবন ও | দক্ষতার সহিত চলিতেছিল ; কিন্তু ছঃখের 

প্রচার। খুব আয়োজনে, খুব ধুমধামের ; বিষয়, সাধারণীর তিরোধানের পর আর দেখা 

সহিত এই ছুই খানি পত্রিকা বাহির হই- | যাইতেছে নাঁ। ফুলের বাগানে আর ফুল 
যাছিল | জিনিষও বেশ হইর।ছিল । আদরও | ফুটিতেছে না। মালঞ্চও ছিতায় জেপীন কাগজ । 

এদেশে খুব পাইয়াছিল; কিন্তু এদেশের ; “বিভা” একথানি প্রথম':অণীর কাগজ, মাল- 

আব হাওয়। সহ ভইল না। প্রচারের মৃত্যু- ; ঞ্ের সমসামগ্িক, কিন্ত এক বৎসরের পরই 
সংবাদ ঘোষিত হইঘাছে,নবজীবনের সং | জ্যোতিহীন হইযাছেন, আর চর্চক্ষে দেখা 

বাদ বড় একটা পাওয়া যাইতেছে না । নব- | যায় নাঁ। গান ও গল্প এবং সাহিত্য- 

জীবন এখন থাকিলে, মৃত্যুশযায় আছেন। | ব্মদ্রম নামক ছুই খানি মাসিক পত্রিকা 
ইহাপেক্ষা বাঙ্গ'লাঁর অধোগতির সংবাদ আর ! উপহারের বিপুল আয়োজন লইয়া অব- 
কি আছে? বাঙ্গালী কঙ্গে.সে বক্তৃত। করিতে ; তীর্ণ হইরাছিলেন। গান ও গল্প উঠিয়া 

মজবুত, কিন্ত জাতীয় ভাষার উন্নতিতে বিমুখ । ূ  গিখাছে, কল্পদ্রম এ বৎসর “সাহিত্য” নাম 

নব্যভারতের প্রথম বৎসর পাক্ষিক-সমা- গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার সম্পদক এবার পরি- 

লোচক বাহির হইয়াছিল, বেশ চলিয়াঁছিল, ! বন্তিত হইয়াছে । বর্তমান সম্পাদক মহাঁশয় যে 

কিন্তঅন্পদিন পরেই লোপ পাইয়াছে। এখানি 1 রূপ উদ্যোগী, আশা আছে, কাঁগজ্খানি বেশ 

দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্রিকা । কন্পনাও দ্বিতীয় | চলিবে। লেখা, ছাপ প্রভৃতি বেশ হইতেছে। 

শ্রেণীর পত্রিকা | বাবু হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় | আযুর্বেদ-সপ্ীবনী ও. চিকিংসা-সম্মিলনী 
মহাশয়ের দারা পূর্বে সম্পাদিত হইত, এখন : দুই খাঁনি চিকিৎসা সম্বন্ধীয় উৎকুষ্ট পত্রিক! । 
যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদক হই-| প্রথম খানি উচ্চ কুলে জন্মিয়াও দীর্ঘায়ু 
যাছেন। এখানিও উপন্তাস প্রধান পত্রিকা । | পায় নাই, শেষের খাঁনি বেশ চলিতেছে। অন্ধ- 

সময়ে সময়ে দেখা দেন। মধ্যে মধ্যে বেশ ; সন্ধান-__-এক খানি পাক্ষিক পত্রিকা, সাহিত্য 

ভাল লেখ! ইহাতে থাকে । শুন যাঁয়, বেদ- | সেবা ইহাব উদ্দেশ্ত না থাকিলেও, ক্রমে 

০ শপ পীস্পেস্পা শশা ীপাপীশেশাশ পপ পপ স 

টিটি শি 



কার্তিক, ১২৯৭1) সাহিত্যবাজার | (৫) ৩৬৯ 

কাম সাহিতোরী চিত মনোনিবেশ করিয়া ; ততঃ শেষ হইল | সাময়িক পত্রিকার অবস্থা 
চকপুলর ভালবাসা আকর্ষণ করিতেছেন । | নিতান্ত শোচনীয় । সংবাদ পান্দ্রের অবস্থা, 

নমান বংসর খুব আড়ম্বরের সভিত প্রতিমা ; তাহা অপেক্ষা ভাল । পুস্তকের অবস্থা, তাহা 

[মক এক খনি মাসিক পন্রিকা বাচির | অপেক্ষা ভাল। মধ্যে মধ্যে এখনও ভাল 

ইর। কাভাঁল৪ কাহারও প্রশংস| পাইয়াছে | | ভাল পুস্তক বাহিব হইতেছে, ইহাতে আশা 

শাপ্রদ, সন্দেভ নাই; কিন্ত “বিবাচের দন- | মাছে, কালে বাঙ্গলা সাহিহা প্রভৃত সম্মান 

থাস্” প্রল্ততি চুটুকি প্রান্ধ দেখিয়া এব | লাভ করিবে । 
নই রীতিমত বাহির ভইতেছে না বলি, দেশের কতবিদ্যগণেব নিকট নিবেদন, 

আমাদের মনে কিছু আশঙ্কা উপস্তিত ভই- | সকলে বাঙ্গলা ভাষার উংকর্ষ' সাধনে বন্ধ- 
তোছে। । গরিকর হউন। ইংলগডের ' প্রত্যেক কৃত- 

বালকদিগের জগ্গ “সগা” গত ৭৮ বৎসর | বিদোর উচ্চ আকাক্ষা থাকে-_লেখক হইখ। 
খুব দক্ষতার সহিত সম্পাদিত ভইগা আসি- ; এই পরন্যই সে দেশের ইংরাজি ভাষান এত 
তেছে। ঠাকুর বাড়ী হতে “বালক” বালক | উন্নতি হইয়াছে । আমাদের দেশের অনে- 
বালিকাদের জন্য বাচির হইণাছিল, কিন্ তাহা | কেরই লক্ষ্য__টাকরি। জাতীয় ভাবার উন্নতি 
ভারতীর সহিত এখন দিলির়া গিয়াছে। ! ভিন্ন কোন দেশের কোন জাতি উন্নতি লাভ 
নতিলাঁদিগেন জঙ্য বামাবোধিনী ও পরি-। । করে নাই, ইহা স্মরণ রাখিরা সকলে থাহা 
চারিকা ডই খানি উতংকুষ্ট পত্রিকাঁ। বামা-। | কর্তব্য, করুন। 

বোধিনীর নায় দীর্ঘধকাল-স্থায়ী মাসিক | 

এদেশে আব নাই । বামাকোঁধিনী এ সম্বন্ধে ূ 

সবলের আদর্শ । ধর্ম সম্বন্ধীয় পত্রিকার কার 

যাধো ধর্মবন্ধু, আর্ধাধন্ম-প্রচারক, তন্ব- ৰ 

বোধিনী, ধর্মতিব ও ন্তত্বকৌমূদীই প্রধান | ৃ  
করেক খানিই বেশ চলিতেছে । ক্ষুদ্র ক্ষ | 

পত্রিকী অনেক নাহির হইয়াছে, অনেক ৃ 

হইতেছে । কিন্ত সে সকলের মধ্যে উল্লেখ- | 

যোগা এক খানিও দুষ্ট ভয় না। বিশেষতঃ | 

4 

সাহিত্য বাজার লিখিতে যাইয়া আমরা 

কোন কোন সম্পাদকের খুব বিরাগ-ভাজন 

ইয়াছি । বুদ্ধি ও বিবেচনায় যাহা বুঝিষাছি, 

তাহাই নির্ভয়ে লিখিয়াছি, কাহারও অনিষ্ট 

সাধন কর! আমাদের উদ্দেগ্ত নয়। বীহার! 

হীব্রভাবে আমাদের প্রতি কটূক্তি ও গালি 

বর্ণ করিয়াছেন, বিধাতার নিকট প্রার্থন। 

করি, তাহারা দীঘজীবী হইয়া, দেশের অনন্ত 
আভাব বাশি বিদূরিত করিতে সমর্থ হইয়! 

দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন । খীহারা আমাদের 

প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়াছেন, তাহাদের 

চরণ-ধুলি ভিক্ষা কবিতেছি। বিধাতা সকলের 

ূ মঙ্গল করুন। 

৬৪ 

(সে সকল দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে কি না, বল! 

ঘইতেছে না, স্থৃতরাং এখনও উল্লেখের 
সময় ভয় নাই । 

সণক্ষেপে সামঘ্বিক পত্রিকার উল্লেখ শেষ 

করিলাম। এই সঙ্গে সাহিত্া-বাজীর আপা- 

সপসপাশপসপ্প্পিপাাতি খা উিততি ভিত তি সপ 

8৭ 



প্রাপ্ত গ্রন্থের সতক্ষিণ্ত সমালোচন। | 
১। নিদানতত্তব ।__বিবিধ ইংরাজী 

গ্রন্থ হইতে শ্রীযৌগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম, আর, 

সি,পি,কর্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য আপাততঃ ২২। 

পুস্তক খানি ছেটি,কিন্তু ইহাতে অন্ত্রচিকিৎসা- 

সম্বন্কণয় যাবতীয় রোগের নিদান সংক্ষেপে 

লিপিবদ্ধ হইয়াছে । বাঙ্গল! ভাষায় এরূপ 

পুস্তক এই নূতন প্রকাশিত হইল। বালা 

ভাষায় বিজ্ঞান লেখা বড় কঠিন, কিন্ত 

যোগেন্দ্র বাবু এ সম্বন্ধে আশাতিরিক্ত কৃত- 

কার্য্যতা দেখাইয়াছেন। ভাষা অতি স্থন্দর 
হইয়াছে। পুস্তক খানিতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় 

আছে। মেডিকেল স্কুলের ছাত্র, এবং নেটিভ 

ডাক্তীরদিগের যথেষ্ট উপকারে আসিবে । আর 

বাহার! বাঙ্গলা ভাষার পক্ষপাতী, তাহারা 

একবার পুস্তক খানি পাঠ করিলে প্রভৃত 
আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন । 

২। চৈতন্য-লীলাম্বৃত ।__শ্রীজগ- 
দ্ীশ্বর গুপ্ত কর্তৃক সঙ্কলিত; মূল্য ১॥০। 

জগদীশ্বর বাবু নব্যভারতের পাঠকগণের 

নিকট বিশেষ পরিচিত। বৈষ্ণব শাস্ত্রে 

তাহার অগাধ পাণ্ডিত্য। বাল্যকাল হইতে 
তিনি বৈষ্ণব গ্রন্থের প্রতি অন্ুরক্ত--আজও 

তাহার চষ্চায় নিযুক্ত। তাঁহারই ফল-_এই 
গ্রন্থ। প্রবন্ধগুলি নব্যভারতে বাহির হইরাঁ- 

ছিল বলিয়া! মতামত দিতে আমরা সম্কুচিত 

হই) কিন্ত এ কথা না বলিলে নদীয়া 

অদ্বিতীয় প্রেমাবতারের প্রতি অসম্মান দেখান 

হয় যে, তীহার এরূপ অপূর্ধব জীবনী বাঙ্গালা 
ভাষায় ইতিপুর্রবে আর প্রকাশিত হয় নাই। 
বহুলোক নব্যভারতের চৈতন্তলীলা ও 

চৈতন্তধর্মের প্রশংসা কন্সিয়াছিলেন, শুনি- 
পাপা পপপাপজপসপপাপপপপাসপাপসপাপাাাপপস্পাাপাাা শাশাীশাাশাপাশীীশীশাট 

পপ পা 

য়াছি; তীহারা এই পুস্তক দেখিয়া যে 

আনন্দিত হইবেন, বিন্দ্মাত্র সন্দেহ করি 
না। দেশের সর্বসাধারণের নিকট, বিশেষত 

ভক্তিপিপাস্থর ব্যক্তিগণের নিকট এ পুস্তক 

যে বিশেষ রূপে আদূত হইবে, সে বিষয়েও 
সন্দেহ নাই। ভাষার মাধুর্য এবং বর্ণনার 
চাতুর্ষ্যে এ গ্রন্থ অতি মনোহর হইয়াছে । 

৩। আভাঁষ |-_ শ্রীমতী গিবীন্ধ 

মোহিনী দাসী প্রণীত; মূল্য %০। 

পুস্তকে অশ্রকণার কতকগুলি কবি 

তোলা হইয়াছে এবং অনেক গুলি নূতন 
কবিতা আছে। গিরীক্্র মৌহিনী সম্বন্ধ ' 

আমরী অনেক কথা “অশ্রকণার” সমালোচ- 

নার সময়ে বলিরাছি। তিনি আমাদের 

দেশের মহিলা-কবিগণের শির্ষস্থানীয়া, 

একথা বলিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না । 

কিন্ত দুঃখের বিষয়, আভাষের সকল কবিতা 

তেমন সরস হয় নাই । আমাদের বিবেচনায়, 

কতকগুনি কবিতা বাদ দিয়া, বাল্যবচনা 

চে 

৫ 

' মামে পুথক একখানি পুস্তক ছাপাইলে ভাল 

হইভ। গিনীন্দ্রমোহিনীর শক্তি যে অসাধারণ, 

আভাবের অনেক কবিতীয় তাহার পরিচষ 

পাঁওয়৷ ঘায়। গিরীন্দ্র মোহিনীর দ্বারা বঙ্গের 

সত্ীশিক্ষার পক্ষপাতী ব্যক্তিগণের আশায় 

বুক ফুলিয়াছে। অনেক কবিতা তুলিতে সাধ, 

কিন্তু কোন্টা রাখিয়! কোন্টা তুলিব, বঝি 
না। কিবা লিপি-াতুর্য্য, কিবা ভাব-ছটা, 

কিবা মধুর গাথা । অনেক কবিত। পড়িতে 

পড়িতে অবাঁক হইয়! যাইতে হয় ।,সেই জন্য, 
তুলিয় তাহার একটীরও সৌন্দর্য নষ্ট করি- 
লাম ন! 



কাণতিক, ১২৯৭।) রাড গরছের সংক্ষি সমালোচনা । 
পপ পাশ পাপা সরা 

৪ | প্রমীলা | -কহিন্ু 

মদ্দিত, মূল্য ॥০। এখাঁনিও কবিতা-পুস্তক, 

বঙ্গমভিলার ?লখা। “প্রমীলা” প্রমীলার 

লেখা __ নব্যভাঁরতের পাঁঠকগণ ইহাকে | 

জানেন। বালিকার লেখা সাঁধারণন্ত লোঁকের | 

নিকট উপেক্ষার জিনিস, কিন্ত সে ভ্রান্তি 

এ পুস্তক পাঠে দূর হইবে । গিরীন্্র মোভি-। 

নীর সহিত প্রমীলার তুলনা হয় না বাট, 
ববীন্দ্র নাথ, গোবিন্দ চন্দ্র, অক্ষয় কমান ও | 

গিরীন্্র মোভিনীর ছায়া স্তানে স্তানে প্রতি-। 

০্রেসে 

এস 

ফলিত দেখিলাম বটে, কিন্ু ভাই বলিয়া 

ইনি উপেক্ষার জিনিস নভেন। কবি নিজে 
। 

নলিত্েছেন-_ ৃ 
“নকুল ফোটেনা কি ফিছে গেলাপ যেখা £ 

(ন বনে কোকিল গাব, সারস ডাকেনা সেথা? | 

আকাশে চাদিমা ভাসে,সথা কি উঠেনা তারা? 

প্রীষ বসন্ত ভাসে, ঝবে না বরিনা ধারা ? 

ঠমি কেন স্বুধু তবে পৌন্দধ্য বিভীন বলে, 

মৃকুল হৃদয় খানি ঘেতে চাও পায়ে দলে ?” | 
সিক কথা ;--ঘে একের সৌন্দর্যে ভূলিযা | 

অপবকে তুচ্ছ করে, সে মুর্খ। আমরা ! 

সাদরে, সানন্দ,চিত্তে কবিকে অভিবাদন কবি-। 

তেছি। আশা করি, এদেশে তিনি অনাদতা ! 
হইবেন না। ্ 

৫। ভাঁব ও চিন্তা ।__শ্রীফকিন 
চন্দ্র সাধু খা প্রণীত, মূলা ।০ । আমবা সাব, 

ধানে এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি পড়িলাম, পড়িষাঁ ; 

মোহিত হুইলাম। কবি ভাবে পাগল, ৰ 

চিন্তার আত্মবিস্বত। এই ছুই গুণই কবির । 
পক্ষে যথেষ্ট । ৰ 

কবি চিন্তাপ্স কেমন আত্মবিস্মৃ্ত, দেখন ! 

“জগতের দ্বারে মাগিয়া বিদা 

এসেছি হেথায় মরিতে! ৃ 

সবাকার তরে চির আঁদরের | 

আপনাক্ন আজ ভূলিতে। 

৩৭৯ 

রঃ রগ রী রর র্ঁ 
মুছে ফেলে যেন চরণের চিন্ 

চিনিবে আমায় যে জনা; 
ত৷ হলে কা”কেও হবে না কাদিতে 

ভাবিতে আমার ভাবন! । 
টা সঃ রস ৬৬ 

পরাণ মরিয়া হবে মহাপ্রাণ 
মানব মরিয়া দেবতা ; 

সসীম মরিয়। হইবে অসীম 
পাষাণ গলিয়া মমতা । 

আমি৪ মরিয়া সবার হইব 
সকলে দিশিবে আমাতে 

'হাজনের পথে আছায়ে যাভার। 

মিলিলে প্রাণে প্রাণেতে 1৮ 

তারপর কবি কেমন ভাবে বিভোব, 

ভাও দেখুন । 

“গামাকে ফেলিয়া কেহ ঘেতে বারে, 

সকলে আমাতে বসিষা ; 

আমাকে বাঁধিরা) সবাকার সাথে 

গিগ্নাছি আপনি মরিয়া, 
প্রকৃতি মিলে ১. আমি মরে মা 

আঁমি মলে কিছু রয় নাং 
অমর প্রকৃতি মরে ন। বলিব! 

অমর মানব চেতন । 

অমর রবির প্রকৃতি লইয়া 

£নজে ও অমর হয়েছি ; 

মনর বিশ্বের অমর ছাঁয়াগ 

আপনাকে আমি বেধেছি 1" 

আরো! ভব দেখুন-_ 

“নিঝর বেয়ে আনবে ছুটে 

মায়েব যত স্নেভেব ০ দ- 

পাষাণ যাবে ভেজে চুপে, 

থাকিবে নাক বাঁকি কেউ। 

সমান জোয়ার বয়ে যাবে 

ডুবিয়ে দেবে নিখিল্ ধর এ 



৬৭২. 

গাধ জলে বল্ব ডুবে 

মায়ের কোলে আছি মোরা ! 
সু নং ০ + ন 

থাকবে নাক চেনাচিনি 
ভায়ে ভাষে করব খেলা, 

ঘাঁষে ধর। ভিংসাভবা, 

পড়ে নাবে হাসির মেলা ।" 

স্কবিপ সহিত আমাদের পরিচয় নভি। তিনি 

শালী কি বদ্ধ, ফবিভায় তাঁভান পরিচয় 

পাইলান নাং তবে এ পবিচম পাইলীম, 
ভাল্ব তিনি নবীন, চিন্তার তিনি প্রকীণ। 

হাল "উপহার" “ফুবাবে কি জীবন 

লক্ষীভ পস্খে আলণ" এ বসন্ত বিদার ৮ 

'জ্পেরব কানন” যাদব নেভ" অভগার 
সন” এ হান “নিপব। ভগিনী, গ 

'স্সার মা ঘনে আর” গ্রল্নতি কবিতায় গভীর 

লেস গেলা দেখিলাম £ আজ “চিন্মরী” 
আনি কিল ৫:০০ 18৭ প্ররেগেরি ৫. ঠ লভঘি" “নীরবে মলণ” “গ্রক্ষতি দর্শন" 

"ভাব 

টা 1 শটাভাঁল উচ্চাঙ্গের 

স্টপ রি ১ রেজি, স্পা হি পন হি 

চন্য 'ললহ ভাবনা হর নিহত 

নিও রী উপ শপ 

১ম ীভ।ভ কালভর 

কটু 'মাবটু অন্তকনণ-্ছা 

এক গা 

হত ভালবাসিতে 

বিনে প্রকৃত রর উাঁভকে 

না কবি, বাচিয়ী কাক কি? 

চন্দ সাধু খী কাবা জ্গাতি অমর 

হউন, এই প্রার্থনা -্ঠীভাকক যেন অক্ষপ 

করব! আর বলিতে না হয় ;-- 

“ক্ষুদ প্রেম বোলে ঘুচিবে ন তাঁয় 

কণামাত্র ধরণীর ভার? 

হাঃ লু ধ 

) 

সাল । 

মধ্যভারত | । ক 
৮ গা 

টি ০০ 

শিপ? তি শ শি শি 

| স্কর্য্যাহপক্া পুথিবীর উপর বেশী,” 

অহীম খড, সপ্তম সংখ্য] ( ৮8788 স্ শা 
টিপা শশী শীদি শীশি পি 

মরণর কোলে শর যান বলিয়া 
পাব নাকি অমুতির ধার ? 

৬। সরল প্রাকৃত ভূগোল 1 
শ্রীযোগেশ চন্দ রার,। এম্, এ, কার মল্য 
1৮০ আঁনা। আমরা পাঠাপুস্তক-নির্বীচন - 

শমিটির স্ুবিচাঁরের কথা অনেক বাব লিখি- 

যাছি। আমাদের বকাঁবাকতে কিছু ফল 

দশিবে, সে মশা বড় নাই; তবুও ঢই 

একটী কথা লিখিবার খাতিনেই লিখিতভে 

ঘ | বীঁভাঁবা শিক্ষী বিভাঁগেব সভিত সংস্যষ্, 

তাহারা ঘে কোন বিদ্াার পারদর্শী এ 

কথাটা গোড়ায় না মানিযা লইলে বুঝিতে 

| পারা যা না যে, ধিনি বৈজ্ঞানিক নতেন, 
পবারভাসপুটি ভগ ঠাহান ভূবিদ্যাই বা পাঠশীলায় কেন চা 

মার মোগেশ বাবর মত বিল্জ লেগরকল 

পম্তকই বাঁ পড়িয়া থাঁকে (কান ? ভবদা। 

গ্রন্থের স্ষষ্টি হইতে বোগেশ বাবুর পুস্তবেল 
প্রকাশ পর্যান্থ, জমাগত বিংশাধিক সবে 

ভবিদা পুস্তকে বালকেরা সভক্সারিক ভল 

শিখিপা আমিতভেছিল | সভসা এবাসকৰ 
শা রো 

হন নংঙ্গরতণ বাদও আহক ভুল সংশা বত 

ভউনান্ে, তবুও 'এখন আনেক আছে | 
নিকট ২ 

চন 

চন্দ্র আকষণ 

রী 

পণিবান অপিক 

এই অদ্ভুত 

বৈজ্ঞানিক সন্য দ্বারা €ে গ্রান্তে 
বৃঝীন হইউনাহ্ে, তাভী কি রাধিকা বাবুল 

নামর জোর ভিন্ন পাঠশালায় চলিত 

পারিত৭ ধোগেশ বাবু নিজ্ঞান শাজের 
অধ্যাপক $ বিজ্ঞানে ভীভীর গভীর ছষ্টি, 
লিপি-কুশলতাঁও তাভাঁর চমৎকার । 
এসকলেরই পরিচয় স্থল তাহার প্রাকৃত 
ভুগোল। বদি গ্ার বিচারে দোব না থাকে, 
তবে পাঠ্য পুস্তক কমিটি একবার সরল 

প্রাকৃত ভূগোল খানি পড়িলেই ইহার জার- 
বন্তা হদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন । 

জানাল 

2 

ভি 

চি 

1৩ 

পপ ইউ সিটি 0 



চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম | (৩৯) 
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কর্ম ক্ষেত্র হইতে গৌরচন্দ্র জিয়ড 

বৃসিংহ ক্ষেত্রে আসিয়া নৃসিংহ দেখিয়। স্তব 
বন্দনা করিলেন। এখানে তূগর্ভে পাদমূল 
পপ্রাথিত বৃসিংহ মৃত্তি বিরাজমান । কথিত 
আছে, এক সরল বিশ্বাসী প্ুড়। গোয়ালের 

এই স্থার্নে শস্য ক্ষের ছিল। (দে প্রতিদিন 

সন্ধাকালে গৃহে যাইবার সময় শশ্ক্ষেত্রে 

অন্যরক্ষক না রাখিয়া ভগবানের নিকট 

প্রার্থনা করিরা ক্ষেত্রগুলি তাহার হস্তে 

সমর্পণ করিরা যাইত। কিন্তু দেখিতে 

সাঁগিল, প্রতাহ রাত্রে কে তাহার শশ্ত নষ্ট 

করিয়া যাঁর । সে ছুঃখিত হইয়া ঈশ্বরের 

নিকট প্রার্থনা করিল যে, "ষ তাহার শশ্ত 

নষ্ট করে, তাহাকে দেন সে দেখিতে পায় । 

এই বলিয়া রজনীতে এক স্থানে £স লুকাইয়। 

থাকিল। কিছুক্ষণ পরে সে দেখিল যে, 

ভীষণমুঙ্ডি এক বরাহ আসিয়। তাঁভার শস্ত 

খাইতেছে। অমনি সে ধন্ুকে গুণ যোজন? 

করিয়। শুকরকে বিদ্ধ করিল, এবং শুনিতে 

পাইল, শুকর রাম রাগ! শব্দ করিয়া নিকট- 
স্থিত পব্ধত গুহায় প্রবেশ করিল। তখন 

গোয়াল! বুঝিল যে, সে শূকর নহে, ভগ- 
বান তাহাকে ছণনা করিয়াছেন । ইহাতে 

সে নিতান্ত ব্যথিত চিন্তে উপবাসী থাকিয়া 

তিন দিন পর্যাস্ত ভগবানের নিকট আত্ম 
দোঁষের ক্ষম] চাহিরা প্রার্থনা করিল। 'দৈব- 
বাণী হইল, “তোমার অপরাঁধ নাই, ঘরে 
যাও ।” পুণ্ড়া ছাঁড়িবার পাত্র নয়, বলিল, 
আমার" দোষ ক্ষমা কলিলে কেমন করিয়া 

5৮ 

পিস পও 

বুঝিব, যদি কোন প্রসাদ চিহ্ন দেখিতে না 
পাই? দৈববাণী উত্তর করিল “পাইবে 

পুঁড়া তখন দেশের রাজার নিকটে যাইয়! 

আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলে, রাঁজা বলিলেন, 

মদি তুমি দেখাইতে পার, তবে আমি তোমার 
ক্রীত দাস।” তখন রাজ! নির্দিষ্ট স্থানে 
আসিয়। ব্যাঁকুলাত্বঃকরণে প্রীর্থন! করিলে, 

দৈববাণী হইল, “ভুমি যে জাতিবুদ্ধি ছাড়িয়া 
মামার ভক্তেব সম্মান করিয়াছ, তাহাতে 

আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। এইখানে ছুদ্ধ সেচন 

কব, আশ্চর্যা দেখিবে | তখন রাজাজ্ঞায় 

সেই স্থানে ছুপ্ধ সিঞ্চন হইতে লাগল এবং 
একট একটু করিয়া ভূগর্ড হইতে অপূর্ব 
নূসিংহ মূর্তি উঠিতে লাগিল। দর্শকবুন্দ 
শিম্মিত হইয়া গেল। জানু পর্যল উঠিলে 

হাঞ্জাবাঁণী হইল, «আর উঠিবে না) নিরস্ত 
হ9।” রাজা তখন মহানন্দে সেই স্থানে 

মন্দির নিন্জীণ করিয়া দিয় মহা মহোৎসব 

করিলেন। কিছু দিন পরে জিয়ড় নামে এক 

সাধু মহাজন ছুই পুরঙ্গনা সমভিব্যাহারে 
'দবমূত্তি দেখিতে মন্দির মধ প্রবিষ্ট হইলে 

হঠাৎ উহার সঙ্গিনী ছুই জনকে পাষাণময়ী 
হইশা দেবচরণ লাভ করিতে দখিযা বিশ্ময়ে 

বোদন করিতেছিদ্লন | 'দল্না পদক হইয়া 

তাহাকে বলিলেন, “রোদন ছাড়; তোমান্র 
রমণীদ্বয় সদগতি লাভ করিয়াছেল। আজি 
হইতে তোমার নামে আমার না হইল |” 
সেই অবধি জিয়ড় নুসিংহ নাঁম প্রকীশ 
হইল। চৈতন্যদেব নৃসিংহ মন্দিবে ঘাইখা 
এট কিন্বদ্তী শুনিতে পাইয়াছিলেন। 



৬৭৪ 

“নৃসিংহক্ষেত্র ছাড়িয়া! গৌরচন্দ্র কত দিন 
পরে গোপাবরী তীরে আসিয়া উপনীত 
হইলেন । গোদীবরী দেখিয়! যমুনা ও তীরস্ত 

বন দেখিয় বৃন্দাবন স্মৃতি হওয়ায় তিনি 

অনুরাগ ভরে বন মধ্যে অনেকক্ষণ নৃতা 

কীর্তন করিলেন। এবং নদী পার হইয়া 

পর পারে আসিয়া ক্গানাবগাহন সাঙ্গ করিয়া 

ঘাটেব কিছু দূরে জল সন্নিধানে বসিয়। নাম 
কীর্তন করিতে লাগিলেন। এই" নগরের 

নাম বিদ্যানগর বা বাজমহেন্তি। ইহা উৎ- 

কল রাজের দাক্ষিণাত্য প্রদেশের রাজধানী । 

অল্পব্ণ পরে মহাপ্রভু দেখিলেন যে, বন্ু- 

লোক সঙ্গে বাজনা বাজাইতে বাজাইতে 

এক বিচিত্র দোলা চড়িযা কোন সন্ত্ান্ত 

ব্যক্তি ঘাটে স্নানাবগাহন জন্য আঁসিলেন। 

তাহার সঙ্গের স্তীবক এবং বৈদিক ব্রাঙ্গণ- 

গণ শাস্পোচ্চারণ করিতে লাগিল। রাঁজ. 

পুরুষ বিধিমত স্নান তর্পণ সমাধা করিলেন । 

শ্রীচৈতন্ত মনে মনে চিন্তা করিলেন, এই 

কি রাজা রামানন্দ রায়, ধাহার কথা সার্ধ- 

ভৌম ভট্টাচার্য্য বলিয়াদিযাছেন? ইতি- 
মধ্যে রাঁজপুরুষ সন্ন্যাসী দেখিয়া নিকটে 

আসিয়া প্রণাম করিলে, গৌর উঠিয়! শ্রীরুষ্ণ 

স্মরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি 

কি রাজ রামানন্দ রায়।” আগম্তক উত্তর 

করিলেন “ই! আমি সেই মন্দবুদ্ধি শৃদ্রা- 
ধমই বটি।” গৌর বলিলেন, “আমি নীলা- 

চল হইতে আসিতেছি ; সার্বভৌম ভট্টা- 
চাধ্য আপনার গুণ বর্ণনা করিয়া আপনার 

সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া দিয়াছেন । 

আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যই আমার 
এখানে আসা; ভাল হইল যে অনায়াসে 
দর্শন পাইলাম।” এই বলিয়! গৌরচন্দ্র বাহু 
প্রসারিয়া রামানন্দ রাঁর়কে গড আলিঙ্গন 

৩1: 

করিলেন । 

।॥ (অধ্ম খণ্ড, সপ্তম সংখ্যা । 

প্রেমোন্সত্ত হইলেন। স্তস্ত, ম্বেদ, অশ্রু 

কম্প, পুলক, বৈবর্ণতে উভয়ে বিহ্বল হইয়! 
ভূমিতলে পড়িলেন। ক্ষণ কালের জন্ত উভ- 

পেই আত্ম-বিস্বৃত হইলেন । কে জানে ভক্ত- 

দিগের অন্তরে অন্তরে কি এক অদৃশ্ত বৈছ্য- 
তিক তার আছে যে, পরিচয় না থাকিলেও 

দশন শ্রবণে পরস্পরকে চিনিতে বাকী 

থাকে না। দর্শক লোকেরা এই ব্যাপার 

দেখিয়া মনে মনে বিচার করিতে লাগিল, 

“এই সন্ন্যাসীকে মহা (তজোময় দেখিতেছি, 

শূদকে আলিঙ্গন করিয়া ইনি কীদিতেছেন 

কেন? আর আগাঁদের মহারাজ পরম 

গম্ভীর ও পেত; ইনিই বা কেন সন্স্যাসী 

স্পর্শে অস্থিৰ হইলেন ।” যাহা হউক, উভয়েই 
ধৈধাঁবলদ্বন করিলে রায় রামানন্দ শ্রীচৈত. 

ন্যের কথার উত্তরে বলিলেন, “সার্বভৌম 

আমাকে ভূভ্য জ্ঞানে অতিশয় স্নেহ করিয়! 

থাঁকেন বপিয়। আমার উপকারের জন্য 

আপনাকে পাঠাইএা দিয়াছেন । আজ আপ 

নার দর্শন ও আলিঙ্গনে পবিত্রা হইলাম । 
আমি অস্পৃশ্ঠ রাজ-সেবী শৃদ্রাধম ; আপনি 

সাক্ষাৎ নারায়ণ স্বরূপ হইয়াও আমাকে 

যে স্পশ করিলেন, সে আপনার কপার 

গুণে। মহতদিগের স্বভাঁবই এই যে, নিজের 

গ্রয়েজন না থাঁকিলেও তাহারা পামর- 

দিগের গৃহে যাইরা তাহাদিগকে কৃতার্থ 

করিয়। থাকেন। আপনাঁর প্রভাব সাক্ষা- 

তেই দেখিতেছি যে, আমার সঙ্গের এই 

সহম্াধিক লোকও আপনাকে দেখিয়! হরি 

নাম পুলকাশ্রুতে দ্রবীভূত হইয়াছে । গৌর 
বলিলেন, “না, তা নয়। আপনি,ভাগবন্ভো- 

ত্বম;) আপনার মিলনে আমার প্রেমভক্তি 

লাভ হইবে বলিষাই পার্ধভৌম এখানে 

খারা 
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আলিতে বলিয়া .দিয়াছেন।” এইরূপ কথ' ৰ 
বার্ভীর মধ্যে রাজার ইঙ্কিতে এক বৈদিক ্ 

বিপ্র মহাপ্রভৃকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার | 

গ্রহে যাইতে অন্থরোধ করিল। শ্রীটৈতন্য 

নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া রামানন্দ রায়কে 

বলিলেন, “আপনার মুখে কৃষ্ণ কথা শুনিতে ! 

বড় সাধ আছে । আবার যেন দর্শন পাই |”: 
রায় বলিলেন, “যদি অধম তাবিতে এখানে | 

আসিয়াছেন, তবে ৫৭ দন থাকিয়া আমার 
দুষ্ট মনকে সংশোধন করুন|” এহ বলিয়া 

ঈষৎ হাসিয়া রাজী রামানন্দ রায় দোলায় 
চড়িয়া বাজন! বাজাইতে বাঙ্গাইতে মা 
সমারোহ প্রত্যাবর্তন করিলেন । শ্রীচৈত 
হ্যও ব্রাঙ্গণের সঙ্গে তদীর গৃহে যাইয়া মধ্যা- ও 

ক্লাদি সমাপন করিলেন । ূ 
রামানন্দ রায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই ৫ 

ভবানন্দ রায় নামে উড়িষান করণ বংণীর 

এক সন্ত্রান্ত বাক্তির পাঁচ পুজ। গোঁপীনাথ 

পষ্টনায়ক, শাণীনাথ পঞ্টনায়ক, লামাঁনন্দ 

রাষ এবং আর ছুই জন, ধাঁভাদের নাম জাঁন। 

খায় না। সপুল্র ভবানন্দ চিরদিন উড়িষাঁর 

রাঁজ সংসারে উচ্চ উচ্চ রাঁজকার্ধা করিমা। 

আদিতেছেন। মালজ্োঠ্যা দণ্ডপাঠ নামক 

প্রদেশে গোপীনাথ শাসন কর্তা, রামানন্দ 

রায় গোদাবরী প্রদেশের শাসন কর্তী, 

তাহার উপাধি রাজ1। ভবানন্দ ও বাণীনাথ 

নীলাঁচলে উচ্চ উচ্চ পদে অভিবিক্ত। ইনার 

পর শ্রীচৈতন্ নীলাচলে থাকার সময়ে এই 

গোষ্ঠি তাহার আন্মগত্য স্বীকার করিয়া 

তাহাঁরই পরিবার মধ্যে পরিগণিত হইয়া 

ছিল। ভবাননের পাঁচ পুল্রের মধ্যে রামা- 

নন্দ রায় পরম পণ্ডিত ও রাধারুষ্ণের উপা- 
সক, পরম ভক্ত এবং সর্ষোচ্চ রাজপদে 

প্রতিষ্ঠিত। সংসারে থাকিয়া নিপিপ্র | 

০ পা স্পস্ট পি আপ অপ সপ পপ সপ পপ পপ 

্ সর 

সী পিপি পোপ ১ ক 

বঙ্গ সনে নানা কথোপকগন 

৷ বিস্ন্ভক্তি লাভ হয। 

শপ, এই চারি বর্ণের ত্রক্ষচর্যা, গৃহস্থ, বান- 

ভক্ত জীবনের উজ্জল আদর্শ কাহার 

জীবন । 

পূর্বেক্ত প্রকাবে রাজ! রামানন্দ ও 

গ্রাচৈতন্ত স্ব স্ব স্থানে গমন করিলে উভয়ের 

ৰ পুনর্্মিলনের উতৎ্কগ্ঠীয় সন্ধা উপনীত হইল। 

শটৈতন্ত সায়হু স্সান সমাপনাস্তে নিড্ডাভে 

নসিয়া হরিনাম করিতেছেন, এমন সময় 

রামানন্দ রাঁয় এক মাত্র ভৃতা সমভিব্যাহাঁরে 

আিযা উপনীত হইলেন এবং সহাপ্রভৃকে 

গ্রণাম করিলে তিনি আলিঙ্গন করিলেন । 

উভজে ভূৃত্যকে বাহিরে থাকিতে বলিলেন। 

হইলে শ্রীটচ- 

তন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, “সাধা বস্থ কি? 

হার নির্ণস্ করুন।” 

রামানন্দ উত্তর করিলেন, “ম্বধন্মীচরণে 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, 

প্রস্থ ও ভৈক্ষ এই চারি আশ্রমের ধর্ম 

(ধকপ মস্বাদি খষিগণ নিরূপণ করিয়াছেন, 

স্ব স্ব অধিকার ভেদে তাতাই যাজন! করিয়। 

ওণবানের আরাধনা করা উচিত।” শ্রীচৈতন্া 

বললেন, “এত বাহিরের কথা; নিগুঢ় কথা 

কি বল।” রামানন্দ বলিলেন, “ভগবানে 

কল্মার্পণই সাধাসার | পান, ভোজন, দান, 

তপস্তাদি ঘষে কোন কর্ম করা যায; তাঁহার 

ফলাফলে উদাসীন থাকিয়া ভগবদিচ্ছার 

অনুগত হইয় চলাই সার ধর্ম” 

শ্রীচৈতন্য । “এও বাহিরের ধর্ম 

রামাঁনন্দ। “তবে স্বধন্া তাগই শ্রেষ্ঠ) 

বর্ণাশ্রমনিকূপিত ও বেদ-বিঠিত সমস্ত ধর্ম 
পরিন্যাগ কনিকা যে নাক্তি “কবল মাত্র 

ভগবচ্চরণ আঁশ্রয় করিতে পানের, স্তিমিই 

(শষ্ট সাধক ।, 

জীচৈতনায । ইহাঁও বাতিরের কাছ: 
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পপি পিল 

“ক্ামানদ্দ। জ্ঞান মিশ্রা ভক্তিই সাধ্য | জ্দিত পুণ্য রসেও প্র লোভ পাওয়া যায় না । 
শিরোমণি। ষাহার অবিদ্যা দূরীভূত হইয়া শ্রীচতন্য। এও বটে। তার পর? 
বিশুদ্ধ ত্রন্ম জ্ঞানের উদয় হইয়াছে; ধাহাতে রামানন্দ । দম্ভ প্রেমই সাধ্য শিরো- 

ব্রহ্ম অবস্থিতি করেন ও যিনি ব্রঙ্গে অব-; মণি। বাহার নাম শ্রবণ মাত্র জগৎ পবিত্র 
স্থিতি করেন; খাহার আকাঙ্ষার নিবৃত্তি : হয়, সেই ভগবানের নিত্য দাসদিগের চেয়ে, 
হইয়া, শুভ, অশুভ, রোগ, শোক, সম্পদ, | আর সৌভাগ্যবান্ কে? 
বিপদ সমজ্ঞান হইয়া চিত্ত নির্মল ও প্রসন্নতা | শ্রীচৈতন্য। এও বেশ, তারপর কি। 

লাভ করিয়াছে, তিনিই সর্বত্র সমভাবে | রামানন্দ। সখ্য প্রেমই সর্ব সাধ্য 

্রন্ম দর্শন লাভ করিয়া ব্রহ্ম যৌগরূপ পরা- ৃ সার। জ্ঞানীর ব্রহ্ম সুখান্ুভৃতিতে ও ভক্ত" 

ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন । গণ আরাধারূপে ধাহাকে প্রতীতি করেন; 

শ্রীচৈতন্য । ইহাঁও বাহিরের ধর্ম; ইহার ' ঘদি কেহ তীহাঁর সহিত সখ্যতা করিয়া 

পর কি বল। তাহার অপার পারমেশ্বরী শক্তি ভুলিয়া 
রামানন্দ। জ্ঞান শৃন্তাঁ ভক্তিই সাধ্য গিধ। সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদের বন্ধুর স্যান্স 

শ্রেষ্ঠ । জ্ঞানের পথ কুটিল, তাহাতে সর্ধদাই । ভীভাকে ভাবিতে পারে, তবে সে সাধকের 
সংশয় আসিয়। আত্মাকে কলুষিত করে) ৃ সম শ্রেষ্ঠ আর কে? 

বিশেষতঃ সকলের পক্ষে কিছু জ্ঞান লাভ গ্রচৈতনা। এ উত্তম কথা । ইহার পর 
করা সম্ভব হয় না। পৃথিবীতে কয় জন | আব কিছু আছে? 
জ্ঞানী ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়? আর রাঁমান্দ। আছে; বাৎসল্য প্রেমই 

জ্ঞানের সীমাই বা কোথার? কে কতটুকু! সাধা সার। সকল হুলিঘা গিয়া যাহার! 

জ্ঞান লাভ করিতে পারে ? মানবজ্ঞান তো ' ভগবানকে আপনার সন্তানের ন্যায় স্নেহ 
অতি অকিঞ্চিংকর; অপীম জ্ঞান বস্তকে ! করিতে পারেন, তীভাদের তুলা সাধক আর 

কি ক্ষুদ্র মানবজ্ঞান আয়ত্ব করিতে পারে? ৃ কে ? নন্দ ঘশোদার তুলা কাহার সৌভাগ্য ? 

এই সকল বিবেচনা! করিয়া যিনি জ্ঞানান্ু ূ প্রীচৈনন্য । অতি উত্তম; তার পর ? 

সন্ধানে প্রয়াস না করিয়া সাধুমুখবিনিস্থত | রামানন্দ। তাঁর পর কান্ত ভাব। ইহাই 
ভগবৎ কথা শ্রবণ ও তাহা কায়মনোবাঁক্যে ; সকল সাধোর শ্রেষ্ঠ সাধ্য । ভগবানে আত্ম 
অবলম্বন করিয়া থাঁকেন, অন্তের ঢুপ্রাপ্য ূ সমর্পণের ন্যায় আর কি আছে? সতী স্ত্রী 

হইলেও ভগবান প্রায় এরূপ লোকের নিকট | যেমন প্রিয় পতিকে শরীর, আত্মা, প্রাণ, 

8 ৯ কা হ্ 

আত্ম স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন । মন সকলই সমর্পণ করেন, তেমনি কাস্ত- 

শ্রীচৈতন্য। এ এক রকম কথা বটে। | ভাবে ভক্ত সকলই তাহাতে সমর্পণ করিয়। 

কিন্ত ইহার পর কি, শুনিতে চাই । নিশ্চিন্ত হন। ক্ষিত্যপ্ তেজো মরুদ্বোম পঞ্চ 

রামানন্দ । প্রেমভক্তিই সর্ব সাধ্যসার। ] ভূতের স্থায়িভাব যেমন পর পর ভূতে বৃদ্ধি 
প্রেমবিহীন কৃষ্ণ পুজা ভক্তের কখনই | হইতে হইতে ক্ষিতিতে. শব, স্পর্শ, রূপ, বস, 

হুখকর হয়না । এক মাত্র প্রেমভক্কতি রস র গন্ধ পাঁচটা তন্মীত্রই থাকিয়া যাঁয়, তেমনি 

লাভই ক্রাহাঁদের লোভনীয় । কোটি জন্মী- : শান্তের অচঞ্চলতা, দাস্তের সেবা, সখোর 



কার্তিক, ১২৯৭1), চৈতচরিত ও চৈত্র (৩৯ ৩৭৭ 

শ্বাস, বাৎসল্যের স্নেহ এবং কান্তের আয 

সমর্পণ সকলই কাস্তভাবে অন্তপ্িবিষ্ট । ভগ- 

বৎ প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ। যাহার যে 

পন্থা, তাহাই তাহার নিকট সর্ব শ্রেষ্ঠ। 

কিন্তু সুক্ষরূপে দেখিতে গেলে কান্ত প্রেমই 

সর্ব শ্রেষ্ঠ। অন্ত প্রেমে ভগবানকে পাওয়া 

গেলেও পরিপূর্ণ ব্ূপে এক কান্ত প্রেমেই 

যাও]! যায়। 

শ্রীচৈতন্য বলিলেন, যত দূর বলিলেন, 
ইহাই সাধ্যের সীমা বটে; কিন্তু ইহাঁর পর 
আর কিছু যদি থাকে, তবে বলুন । 

রামানন্দ উত্তর করিলেন, ইহার পরের 

কথা জিজ্ঞাস! করে এমন লোক জগতে আছে 

বলিয়া জান্ভাম না। যাহ! হউক, ইহার 
পর আছে বই কি? শ্রীরাধিকার প্রেমই 

সর্ধ সাধ্য শিরৌমণি। কেন জানেন নাকি? 

শত কোটী গোপীর সঙ্গে রাসবিলাসে প্রবৃত্ত 

থাঁকিয়াও ভগবান্ রাধা প্রেমে এমনই মুগ্ধ 
শে, রাস ছাড়িয়া তাহাকে লইয়া বন মধ্যে 

লুকাইয়াছিলেন ? 

চৈতন্য জিজ্ঞীসা করিলেন, “ইহাতে 

রাঁধাপ্রেমের গৌরব হইল কৈ? গোপী- 

দিগের সঙ্কোটে যখন রাঁধিকাকে লইয়! 
ভগবানকে লুকাঁইতে হইল, তখন সে প্রেমে 
অন্যাপেক্ষা হইল; তাতে তো প্রেমের 

গৌরব হইল না'। যদি জানিতাম, ভগবান 

শ্রীরাধিকা'র জন্ত সর্ধ সমক্ষেই গোঁপীদিগকে 

ত্যাগ করিতে পারিবেন, তবে বুঝিতাম, 

শ্রীরাঁধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ । আপনার 

মুখ দিয়া অমৃতনদী প্রবাহিত হইতেছে) 
বলুন এ কথার সমাধান কিঃ 

রামানন্দ বলিলেন, তা নয়। রাধা 

প্রেমই সর্ব শ্রেষ্ঠ। রাসমগুলে যত গোপী 

নাচিতেছিলেন, তাহাদের প্রত্যেকের পাশে 

এক এক কৃষ্ণমুত্তি মাচিতেছিল। রাধার 

পাশেও এইরূপ এক মুত্তি দীড়াইয়াছিল। 

পাধারণ প্রেমে সর্বত্রই সমভাব দেখিয়া 
শ্ররাধিকার অভিমান উপস্থিত হইলে, তিনি 

রাসমগুল ছাড়িয়া অভিমানিনী হুইয়! চলিয়। 

গেলেন । নিগুঢ় প্রেমেই_ অভিমান, ছয়, _. 

সাধারণ প্রেমে তাহা হয় না, শ্রীরাধিকার 

অভিমান এই নিগুঢ় কুটিল প্রেম নিবন্ধনই 
হইয়াছিল; তাহাতেই সে প্রেমের গভীরতা 

বুঝ! যাইতে পারে । যাহা হউক, অভিমানিনী 

রাধার অন্বেষণ জন্য ভগবানও রাসমগুল 

ছাঁড়িয়া নিবিড় নিকুঞ্জী বনে বেড়াইয়। 

ঠাহাকে পাইয়া কামনা উপভোগ করিয়া 
সুখী হইয়াছিলেন। শত কোটা গোপীতেও 

বে কাম নির্বাপণ হইল না, একা রাধি- ' 

কাতেই তাহা! হইল। ইহাতেও শ্রীরাধার 

প্রেনের গভীরত। বুঝুন | 
শ্রীচেতন্য মহা আনন্দিত হইয়া বলি- 

লন, “আমি ধন্য হইলান;) যাহা শুনিতে 

আপনার নিকট আসিয়াছিলাঁম, তাহ সক- 

লই শুনিলাম। এখন আর কয়টা প্রশ্ন আছে, 

তাহার উত্তর দানে কৃতার্থ করুন । শ্রীকৃষ্ণের 

ও শ্রীরবাধিকার স্বরূপ কি? রন কোন্ তত্ব? 

প্রেমই বা কি? এই যে “কাম' শব্ধ বলিলেন, 

তাহাই বাকি?” রি 
এজগদীশ্বর গু । 

পপ ৯5৫ পাপ 



আদিশূর ও বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ। 
(১৭৬ পুষ্ঠার পর |) 

“ঠাকুর”ই হউন আর “দাস”ই হউন 
আদিশুরের সময়ে পঞ্চ কায়স্থ কান্তকুক্জ 

হইতে বাঙ্গালায় আগমন করেন, ইহ] সর্ব- 
বাদিসম্মত। সুতরাং এক্ষণে এই রূপ প্রশ্ন 

হইতে পারে যে, অন্ান্ত বংশীর কায়স্থগণ 

কোন্ স্থান হইতে কখন বাঙ্গালায় আসিয়া- 

ছেন? এই প্রশ্নের অনেক প্রকার উত্তর 
দেওয়া যাইতে পারে ; যথা-- 

১। পঞ্চ কায়ন্তের আগমনের পুর্বে 
এ দেশে যে সকল কারস্থ ছিলেন, তাহারাই 
সামৌলিক ও মৌলিক, এই ছুই শ্রেবীতে 
বিভক্ত হইয়াছেন । 

২। পঞ্চ কায়স্থ বাঙ্গালায় আগমনের 
পর আরও অনেকগুলি কায়স্থ কান্ঠকু্জ 
হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াঁছেন | 

৩। যে সকল ক্ষত্রিয় পূর্ন হইতে বাঙ্গী- 
লায় বাস করিতেছিলেন, তাহারা কায়স্থ 
শ্রেণীর অস্থতৃক্তি হইয়াছেন । 

৪| বাঙ্গালার শুদ্রগণ কায়স্থদিগের 
সহিত মিলিত হইরাছে। ইত্যাদি । 

এই সকল উত্তরের মধ্যে যে আংশিক 
সত্য লুকায়িত রহিয়াছে, ইহা আমি অস্বীকার 
করিতে পারি না। কারণ আদিশুরের 
বহুকাল পুর্বে আর্্যবংশীয় এক শাখা ক্ষত্রিয় 
ও বৈশ্ঠবর্গের কতকগুলি লোঁক কাঁযস্থ 
আখ্যা দ্বারা পরিচিত হইয়াছিলেন। রাঁজ- 
কার্য উপলক্ষে সেই শাখার কতকগুলি 
লোক অবশ্ঠই বাঙ্গালায় উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়াছিলেন। কারণ লেখক অর্থাৎ মুহুরী 
না থাকিলে কোন দেশের রাজকা্্য নির্ধাহ 
হইডে পারে না। 

ধবানন্দ কৃত কায়স্থ কারিকায় লিখিত্ত 

আছে যে, সই পঞ্চ কায়স্থের সহিত 

নাগবংশীয় দেবদত্ত ও মহোৌজা; নাথ- 
বংশজ চন্দরভান্বঃ দাসবংশজ চন্দ্রচুড় বাঙ্গা- 

লায় আসিয়াছিলেন। তদনস্তর অথ্বষ্ঠ 

কুলজাভ সেনবংণীর জয়ধর গৌড় দেশে 
আগমন পূর্বক গৌড়ীয় কায়স্থ সমাজে 

অনুপ্রবিষ্ট হন। তৎপর করবংশীয় ভূমিঞীয়, 

দাসকুলভূষণ ভূধর, পাঁলবংশীয় জয়পাল, 

পালিতবংশসম্ভৃত চক্রধর, চন্দ্রবংশের দীপক 
স্বরূপ চন্ধবজ, রাহাঁবংশসম্ভৃত মহা প্রাজ্ রিপু 

গুয়, ভদ্রকূলজাত সুশীল বীরভঙ্র, ধরকুলের 
কমল স্বরূপ দগুধর, নন্দীবংশের শিরৌমণি 

তজোধন, দেববংশজ মহাবাহু শিখিধবজ, কু্ড- 

বংশের চন্জন্বরূপ বশিষ্ঠ, সোমবংশসত্ভূত সুধীর 
ভদ্রবাছ, সিংহকুলের কমল মহাবাহু বীরবা, 

রক্ষিতকুলভূষণ মহাবীর ইন্দুধর, অস্কুরবংশের 

দীপকস্বরূপ সুধী হরিবাছ, বিষ্তবংশের 
দীপক মহাযশ। লোমপাদ, আদ্যকুলসম্ভৃত 
মহাজ্ঞানী বিশ্বচেতা এবং নন্দনককুলভূষণ 

মহীধর,-মদিশুরের শাসনকালে বাঙ্গালায় 

আসিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে বে, 

আদিশুরের সময়েই বঙ্গ, ঘোষ, মিত্র, গুই, 
দন্ত, নাগ, নাথ, দাস, সেন, কর, দাম, পাল, 

পালিত, চন্দ্র, রাভা, ভদ্র, ধর, নন্দী, দেব, 

কুও, সোম, সিংহ, রক্ষিত, অস্কুর, বিষু্, 

মাঁদ্য, নন্দন প্রভৃতি সপ্তবিংশতি বংশীয় কায়স্থ 

বাঙ্গলায় উপনীত হইয়াছিলেন। মহারাজ 

আঁদিশুর রাজরাট, সপুপুর, রাজাপুর, বট" 
গ্রাম, নল্পপুর, পদ্দ্ধীপ, লৌহিত্য, মল্লাকোটা, 

কি 



কার্তিক, ১২৯৭.। ) আদিশুর ও বঙ্গীয় কায সমাজ । ৩৭৯ 

লঙ্মীপুর, কেশিলী, কুমার, কীন্তিমতি, নন্দী- 
গ্রাম, বাটাজোড়, স্বর্ণগ্রাম, দক্ষপুর, মাগুব, 

মণিকোটা, শল্তুকোটী, সিংহপুর, মংস্যপুর, 
মেঘনাদ, ভল্লক্ুলী, 

নামক সপ্তবিংশতিগ্রাম প্রদান পূর্বক তাহা 

দিগকে স্থাপন করিয়াছিলেন । 

বাঙ্গালায় প্রাচীন ক্ষত্রিযগণ যে কায়স্থ 

সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, তৎপক্ষে কোন 
সন্দেহ হইতে পারেন1। কারণ এক্ষণে বাঙ্গালায় ৃ 
যে সকল ক্ষত্রিয় বা রাজপুত দৃষ্ট ভইরা থাকে, 

তাহারা সকলেই মুসলমান শাসনের অস্থ- 
ভাগে বাঙ্গালায় আসিয়াছেন । [সন রাঁজ- 

ংশের সৌভাগ্য-ভাঙ্কর অস্তমিত হইলেও 

বাঙ্গালার সামন্তরাজগণ সমূলে উৎপাটিত 
' হন নাই। ভীহারা অবশ্ঠই ক্ষত্রিয় ছিলেন। 

বখতিয়ার খিল্জীর 

সিন্ধুরাড ও শূরপুরী 

ভাখে . তাহাদের হস্তখলিত ভষ নাই। 

স্তরাং ইহ! সহজেই অনুমান করা যাইতে 

পারে যে, হিন্দু শাসন কালের ক্ষত্রিয় কুল- 

জাত বাঙ্গালার সামন্ত নরপতির বংশধল- 

গণই মুসলমান শাসনের আরস্তে বাঙ্গালার 

জমিদার শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াপ্ছিলেন । 

নিশ্ষেত চন্দ্রদ্বীপের আদি রাজবংশ মে 

বাঙ্গালার সেন রাজবংশ হইতে উদ্ভুত, এন প 

অনুমান করিবার বিশেষ কারণ প্রাপ্ত হওয়া 

| গিষাছে। ভূলুধার হনসর্ধস্য শুর রাজবংশ- 

| জি মধ্যে অদ্যাপি ক্ষত্রিযাঁচিত ব্যব- 

। প্রমাণ | 

নবদীপ বিজয়ের : 

কিঞ্চিদিনাধিক ৩৮৫ বত্সর অন্তে আকবরের ৃ 

বিখ্যাত সচিব আবুল ফজল আইন আঁকবদী 
রচনা করেন । ততঙকালে বাঙ্গালায় তিন 

জাতীয় “ জমিদার” বা সামন্ত রাজা ছিলেন 

যথা, ব্রাঙ্গণ, কায়স্থ ও মুসলমান । আবুল 

ফজল বলেন, “ইহাঁদিগের মধ্যে কায়স্থের : 

ভাব দুষ্ট হইঘ। থাকে । বাঙ্গালার “সিংহ” 
ও “বর্শা” বংশীয় কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয় কুল 

ঠ্তে উদ্ভূত, উপাধিই তাহার প্রত্যক্ষ 

বিশেষত মিন, নাগ, পাল, সেন, 

বর্ধন বংশীয় প্রাচীন হিন্দু রাজন্- 

বর্গের সভিত বাঙ্গালার ই সকল উপাধিধারী 

কানস্তগণের অবশ্যই কোন রূপ ঘনিষ্ট সম্পর্ক 

দত, 

। বৃতিয়াঁছে |% 
। 
। 

সংখ্যাই অধিক।” আবুল ফজলের আইন : 
আঁকবরী রচনার প্রান ১৫০ বৎসর পৰে: 

নবাব স্থজাউদ্দিন “জমা তুমারি তকৃছিছি” 

নামক বাঙ্গালার রাঁজশ্বের যে হিসাব প্রস্তত 

করেন, তদ্পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তং- 

কালে বাঙ্গালায় ১১ জন প্রধান জমিদার 

ছিলেন। তন্মধ্যে ৫ জন ব্রাঙ্গণ, ৪ কন 

কায়স্ক' ১ জন রজপুত (ক্ষত্রিয় এবং ১ জন 

মুসলমান । ব্রিটাসগবর্ণমে্টর নিলামী আই- 

নের কৃপায় যদ্দিচ এক্ষণ বাণিজা বাবসারীল 

সন্ান সপ্রন্টগণ জমিদাগী ক্রয় করিতেছেন, 

তথাপি কায়স্থদিগের এই অধিকারী সম্পূর্ণ ূ 

০ 

000980100. 0£ 21180710170 68006, 
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_ (অফম খণ্ড, সপ্তম সংখ্যা । 

্রাহ্মণদদিগের মধ্যে যখন ইতর জাতির 
রুধির সংযুক্ত হইতেছে, তখন কায়স্থদিগের 
মধ্যে অবস্থাপন্ন ছুই এক জন শুদ্র অন্তপ্রবিষ্ট 

হইবেন, ইহ! বিচিত্র কি? এবন্প্রকার দোষাঁ- 
(রোঁপ করিয়া যাহ'রা সমগ্র কাঁয়স্থ জাতিকে 

শৃদ্র বংশজ প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করেন, 

তাহারা নিতান্ত সঙ্গজ্ঞান সম্পন্ন । বশিষ্ট, 

ব্যাস, শুক, কানদ. প্রভৃতি জগদ্ধিখাঁত খষি- 

গণের জন্মবৃত্তান্ত আমর! উল্লেখ কয়িতে ইচ্ছা! 
করি না। স্থানে স্তানে অবস্থাপন্ন বৈষ্ণব 

অধিকারীগণ কিরূপে ত্রাঙ্গণ শ্রেণীতে অন্ু- 

প্রবিষ্ট হইতেছেন এবং বঙ্গীয় ব্রীক্গণগণ 

কিরূপে ভাড়ার মেয়ে বিবাহ করিয়] পুন্নাম 

নরক হইতে পরিত্রাণ পাইয়া! থাকেন, এই 
সকল বিষয় অন্নুসন্ধীন করিয়। তংপর কায়স্থ- 

দ্রোহীগণ জিহ্বা আক্ষালন করুন, ইহা! 
আমাদের অনুরোধ । 

বল্লাল কৃত শ্রেণীবিভাগ ও মধ্যাদ' 

স্থাপন । 

আদিশুরের তিরোধানান্তে পাল রাজগণের 

ভূদয়। পালবংশীর দ্বাদশ জন নরপতি 

কিঞ্চিদূন সাদ্ধ দ্বিশভাব্ণী বাঙ্গাল। দেশ শাসন | 

করিয়া গিয়াছেন | দ্বিভীয় মহীপাল দেবের 

শাসন কাঁলে প্রবল বিক্রম চোলারাজ কুল- 

ভুঙ্গার সাহাধো দক্ষিণাপগ- 
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নবাসী বিজয়: 
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সেন দেব বাঙ্গালা দেশ অধিকার করেন। 

ইনিই বাঙ্গালায় দেন বংশের স্থাঁপনকর্তী | 

বিজয়ের মৃতু পর তৎপুত্র বল্লাল সেন দেব 

পৈত্রিক অমন অধিকার করেন । বল্লাল 

যেপ নিদ্বীন_সেইরূপ বিদ্যোৎসাহী, 

যেরূপ গুণবান--সেইরূপ গুণগ্রাহী ছিলেন । 

তাঁহার শাসন কালে ব্রাঙ্গণ ও কায়স্থগণ 

বাঙ্গালার শীর্ষস্থানে বিরাজ করিতেছিলেন । 

এজন্য তিনি কেবল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের 

অণীবিভাগ ও তীহাদের মধ্যে কুলমর্যযাদা 

স্থাপন করেন।* সেই শ্রেণী বিভাগ সম্বান্ধে 
ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেব মধ্যে অতি সামান্য 'গ্রভেদ 

দুষ্ট হয়। এ স্ভলে আমরা! ত্রাঙ্মণদিগেক . 

সম্বন্ধে কোন কণা উল্লেখ করিব নাঁ। কেবল 

কায়ন্তদিগের বৃত্তান্ত লিখিত হইবে | 

মহারাজ বল্লাল দ্বারা কায়স্থগণ ভিন্ন ভিন্ন 

যগা বঙ্গজ, দক্ষিণ 

রাট়ী, উত্তর রাঁট়া ও বারেক । 

উদগভ দক্ষিণ রাঁ়েচ বঙ্গ বারেন্দকৌ। তগ। 

ইতি চত্ুশ্রঃ সংজ্ঞা স্যস্তন্তদ্দেশনিবাসনাত ॥ 

কুলং চতুর্বিধং তেবাং শ্রেণি শ্রেণি বিশেষতঃ 

বিভক্ত ভইয়াছিলেন। 

বাধিপতি চন্্বংশীয রাজা কীতন্ডিবশ্মদেবেষ ১১৯০ 

সম্বঘের ১৫ মাঘের তাত্শাসনের লিখিত “কুটম্থি 

কাঁযস্থ মহাজ্স।রা দীন সর্বাান” ইতাদি নাকাদ্।বা এই 

। অন্েব উপৰ একটি উজ্দ্ল আলে|ক নিক্ষেপ 

তেছ। প্রাচীন হিন্দ রাজন্যবের ক্োদিত 

সমুহে কুটন্ব ও কায়গদিগকে এক শেণীতে 
কর! ভইলাছে। 

করি- 

লিপি 

গণনা 

চেদিপতি মহাবজ যযল্প দেবের 

শ।সন পরও এই মতকে উচ্ছল করিয়। দিতেছে । 

৮ আমাদের মতে বঙ্গী;ঃ দ্য সমাজ বলালের 

সময়ে গঠিত হয় নাই, স্বতরাং বৈদ্য।পগের কৌলিম্য 

প্রথা ও বন্তীল কর্তৃক প্রবর্ভিত হয় নাই। বৈদ্যদিগের 

মিরা অরমন্দের সহিত বমেশ বাবুর শেষোক্ত ঘটক নাই, ইহাই আমাদিগের মত সমর্থনে পযো।গী 

মড অনুমোদন কররিতেছি। অধিকন্তু কালিগ্র- হা প্রমাণ। 



কার্তিক, ১২৯৭) আদিপুর « ও বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ । ৩৮১ 

বঙ্গজ কায়স্থ। কুলীন ও ঘবাবিংশ বংশ মহাপাত্র বা 

সেনরাঁজগণের যে সকল তাত্্রশাসন | সন্পৌলিক। 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদয়ে বঙ্গান্তর্গত কুলীন পঞ্চবংশ 

প্রাচীন (সমন্তট ) বিক্রমপুর* তাহাঁদের ; ঘোষ চতুভূ'জি। 

সর্ধ প্রধান রাজধানী বলিয়া বর্ধিত হইয়াছে । | বন্থু লক্ষণ ও পুষণ। 
সুতরাং কায়স্থদিগের শ্রেণী বিভাগের কথা রি ঠা 

উল্লেখ করিতে হইলে, প্রথমেই রাজধানী রা নারায়ণ । * মৌদগল্য 

বিভাগের বিষয় উল্লেখ করা! কর্তব্য । তদন্- ঃ গোত্রজ। 
সারে আমরা প্রথমেই গঙ্গজ কায়স্থদিগের মহাপাত্র'ব| সন্লৌলিক দ্বাবিংশ বংশ 
বিবরণ লিখিত্তে প্রব্ুস্ত হইলাম । কিন্তু যে ূ নাগ - দশনণ | 
সকল কুলজীগ্রন্থ আমাদের একমাত্র অবলদ্বন, ৷ নাথ মহানন্দ। 
তাঁভা প্রনহ্যয়োপযোগী ঘনচে। বঙস্থ কায়স্থ ৃ হ মাপতি রাজা দন হেব ব্রেম |. পাস দু 

' বিভাগের পর বঙ্গজ টুর ভি গ্রথসমূত | ূ লি জন। | 
*সঙ্কলিত তইগাছে। সুতরাং বল্লাল ও দন্ুজ র সিংহ রত্বাকর। 
কৃত শ্রেণীবিভাগের মধ্যপ্থিত গ্রভেদ সমৃহ ! দেব কেশব 
আবিষ্কার করত তাঁভার সমালোচনা করা : ক দামোদর | 
নিতান্ত দ্ররুহ হইয়া উঠিয়াছে। আমাদেৰ ' দাস উযাপতি। 
পুর্ববন্ধী লেখকগণ এই সকল বিষয় চিন্তা চন্তব নারায়ণ । 
করিতে অবকাশ প্রাপ্ত হন নাই। ৰ পাল আব। 

পুর্বে উল্লেখ করা৷ হইয়াছে যে, বঙ্ীর রাহা রুষ্ণ। 
কায়স্থদিগের মধ্যে ঘোষ, বস্তু, শুভ, মিত্র, | ভদ্র দিগান্বর । 
দত্ত, নাগ, নাঁথ, দাস, দেব, সেন, পালিত ও । গ্রভাকঃ 
সিংহ, এই দ্বাদশ বংশ বিশুদ্ধ ও প্রধান । ূ রে ক | 
“এতে দ্বাদশ নাঁমানঃ প্রসিদ্ধাঃ শুদ্ধ বংশজাঁঃ। ৰ কুণড অধিপতি । 

এতদ্বাতীত অন্তান্ত ৮৭ বংশীয় কাঁয়স্থ | সোম বংশধর । 

নিয় শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছেন । ূ রঙ্সিত নারায়ণ । 
ঘটকদিগের গ্রন্থপাঠে অন্থমিত হয়, অস্কর বেদগর্ভ। 

মহারাজ বল্লালসেন দেব বঙ্গজ কায়স্থ- বিষুঃ দৈত্যারি। 
দিগের মধ্যে ২৭ ঘর কায়স্থের বিশেষ প্রশংসা ূ আচ্য তিলোচন। 
করিয়া, সেই ২৭ বংশের ২৮ জন কায়স্থকে নন্দন উধাপত্ি! 
সম্মানিত করিয়াছিলেন। *তন্মাধ্যে পঞ্চবংশ ্ * এই নারায়ণ দত্ত, মহারাজ বঞ্জাল ও ভৎ পু 

লঙ্গমণসেন দেবের মহাসন্ধীবিগ্রহী ছিলে লক্ষ্মণ 
%. ইহার আধুনিক নাম রাঁমপাল। | প্লেন দেবের শাসনপত্রে ভাহার উল্লেখ দৃষ্ট ভধ, 
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৩৮২ নব্যভারত | (অর্ম খণ্ড সপ্তম সংখ্যা 

ন্থবংশেষু মুখৌদৌনায়া লক্ষণপূষণো। 

ঘোষেষুচ সমাখ্যাতশ্তুভূজ মহারুতিঃ ॥ 
গুহে দশর্থশ্চৈব মিত্রে অশ্বপতি স্তথা । 

দক্তে নারায়ণশচৈব এন্তেচ বঙ্গজা£ স্ৃতাঃ ॥ 
নাগেদশরথশ্চৈব মহানন্দস্ নাথকঃ। 

চন্ত্রশেখরদাসস্ত সেনে গঙ্গাধরোস্তথা ॥ 

পালিতে জনসংজ্ছন্তাচ্চন্দ্রে নারায়ণাখ্যকঃ। 

পালে আবঃ সমাখ্যাঁতোব্রাহাবংশেষু কঙ্চকঃ ॥ 

তদ্রে দিগান্ঘরোশ্চৈব ধব্চ ব্যাঁসসংজ্ঞকঃ | 

প্রভাকরস্তব নন্দীস্তাঁৎ কেশবে! দেববংশজ; ॥ 

অধিপতিরিতিখ্যাঁতঃ কুণবংশে গ্রকীর্থিতঃ। 

সোমেবংশধরশ্চৈব সিংহে রত্বাকরস্তথা ॥ 

নারায়ণঃ সমাখ্যাতো বক্ষিতেচ তথা পরে । 

বেদগ্ভাঙ্কুরশ্চৈব দৈত্যারি বিষু সংজ্ঞকঃ ॥ 
আদ্যে ত্রিলোচনো খ্যাত নন্দনেচ উ্ধীপতিঃ। 

এতে বঙ্গজা নির্দিষ্টা ব্লীলেন মহাত্মন] ॥ 

বঙ্গজকায়স্থকার্িকা । 

(ক্রমশঃ) 

শ্রীকৈলাস চন্দ্র সিংহ ।* 

* ফরিদপুরে একটি আধ্যকায়হথসমিতি সংস্থাপিত, 

হইয়াছে। সেই কায়স্থ সমিতি হইতে “ আবধ্যকায়ন্থ 
প্রতিভা” নামী এক থও ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত 

হইতেছে । আমর! এই পত্রিকার দীর্ঘ জীবন কামনা 

করি। ফরিদপুরের কয়েকজন ত্রাঙ্গণ এই সমিতির 

প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছেন । সেই ক্রোধের বশবর্তী 

হইয়া তাহারা সম্প্রতি “কায়স্থকুল চন্দ্রিকা” নামক 

একখানি পুস্তিক প্রকাশ করিয়ছেন। ইহার ছাপ! 

ও লেখা, উভয়ই কদর্য । তাহারা যেকি সাহসে এই 

কদর্য পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা! আমর! 

বুঝিতে পারিনা । এই পুস্তকের প্রকাশক একজন 

“মোক্তার”, ক্ৃতরাং কার্যটি তাহার ব্যবসায়ের অনু- 

বূপই হইয!ছে । আমরা ইতিপূর্বে নব্যতারতে কায়ন্থ- 

দ্রোহীদগের যে সকল মত উদ্ধৃত করিয়া তাহার 

তীব্র সমালে।চন। করিয়াছি, এই পুস্তক খান।তে সেই 

সকল প্রাচীন কথার চর্ব্বিত চর্ধবন মাত্র দৃষ্ট হইল। 

অধিকস্ত কাযস্থদিগের বিরুদ্ধে কয়েকজন ব্রাঙ্গণ 

পণ্ডিতের একখান] প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্র প্রকাশিত 

হইয়াছে ।”"যতদিন ভারতবাসী স্মৃতি পুরাণ।দি গ্রন্থ 

পঠ করিতে পাইত না, ততদ্িনই শান্্শ্যবসায়ী 

পঙ্তদ্দিগের ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। মুদ্রাযন্ধেব 

কৃপায় এক্ষণে আমরা সকলেই সেই সকল গ্রস্থ পাঠ 

করিতে সক্ষম হইয়াছি। 'হুতরাং এক্ষণ আর ব্যবস্থার 

কোন প্রয়োজন নাউ । এই সকল বাবস্থা-দীত! 

পণ্ডিতের মধো তিপুরাব জলপায়ী পণ্ডিত কেহ আছেন 

কিনা, তাহা! কোন ফরিদপুরবাসী কায়স্থ বন্ধু আমা- 

দিগকে জনাইলে আমর! নিতান্ত অন্ুগৃহীত হইব, 

এবং বারাস্তরে ব্যবস্থাপত্রের এবং তদ্দাতা পণ্ডিত 

মহাশয়দিগের মূলা নিৰপণ করিতে যত্ত করিব । 

ব্রাঙ্গণেবা সেই প্রাচীন কাল হইতে কায়স্থদিগের 

প্রতি অন্তায় অত্যাচার ও বাক্যবাণ প্রয়োগ করিয়া 

আসিভেছেন। ইহ।র কারণ কি? কং়হগণ কখনই 

ব্রাঙ্গণদিগের উপরে আপনাদের আসন সংস্থাপন 

করিতে যত করেন নাই। তথাপি এই বিদ্বেষ কেন? 

কায়ন্থ বিদ্বেষ রূপ রোগ কি পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত 

হইবে? কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়ই হউন আর শূত্রই হউন, 
তাহাতে ব্রাঙ্গণ জাতির কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। 

তথাপি ফরিদপুরের ব্রাহ্মণগণ কেন হিংসার দংশনে 

অস্থির একপ ছুট! ছুটি করিতেছেন ! ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের 

ব্যবস্থার মুল্য যুগী জাতিতেই প্রকাশ হইয়াছে। 
লজ্জট। কি পন্মার জলে বিসর্জন কর! হইয়াছে নাকি ! 
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সৌরকলঙ্ক। 

কবিগণের উপমাস্থল চন্তরের কলঙ্ক 

সকলেই বিদ্িত আছেন । সুর্যের কলঙ্ক 

তত প্রসিদ্ধ নহে। এততসম্বন্ধে এখানে 

কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে ' 

স্র্য্যও সময়ে সময়ে কলঙ্কময় অবস্থা 

প্রাপ্ত হয়েন। তাহার প্রথর জ্যোতি বশতঃ 

তাঁহার কালিমা-চিহ্ন সহজে দেখা! বাঁয় না। 

১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে গাঁলিলীও সর্ধ প্রথমে ইয়ো- 

' রৌপে সৌরকলঙ্ক আবিষ্কার করেন ৷ আমা 
» দের দেশে যে উহা! জাঁনা ছিল, বিজ্ঞানানু- 

গীলনরতা 'পৃথিবী"-রচয়ত্রী তাহার “পৃথিবী, 

নাঁমক গ্রন্থে তাহার কয়েকটি প্রমাণ দিয়া 

ছেন। পাঁঠকগণের অবগতির নিমিত্ত সেই 
গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিলাঁম। তিনি 
পিখিযাছেন, “দূরবীন স্থাষ্টি হইবার পরে 
ইয়োরোপে অল্পকাল মাত্র স্ুর্ধ্যবিস্ব (50181 

৪109) পর্য্যবেক্ষিত হইরাছে । কিন্তু আম- 

দের মার্কগেয় পুরাণে রহিয়াছে, 

তেজসঃ শাতনং চক্রে বিশ্বকর্মা শনৈঃশনৈঃ। 

£েনাম্মিন শামিকা জাতা শাঁতনেনোচিষ 

স্তথী ॥ 

“বিশ্বকন্মী অল্প অল্প করিয়া সুর্যোর তেজ 

কর্তন করিয়। লইলেন, যে যে অংশ কণ্ঠিত 
হইল, সেই অংশটি শ্তামিক অর্থাৎ কলঙ্ক 
হইল ।” 

তাহারা যে তখন কলঙ্ক দেখিয়াছিলেন, 

এই শ্লোকটি তাহার স্পষ্ট প্রমাণ। 

জ্যোতিবিবদ বরাহমিহিরের বৃহৎ 
সংঠিতায় হুর্যাবিশ্বে অর্থাং সৌবকলঙ্কের 

কথা স্পষ্টাক্ষরে রহিয়াছে । ফেবল তাহাই 
নহে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে হার্শেল হুর্য্যবিহের 

সহিত ছুভিক্ষের যে সম্বন্ধ দেখান, বরাহ- 

ছির বহুদিন পূর্ব তাহাই বলিতেছেন-_ 
“ন্মিন যশ্মিন্দেশে দর্শন মায়াস্তি ুর্য্য- 

বিশ্বস্যাঃ | 

ভশ্মিন তন্মিন ব্যসনং মহীপভীনাৎ পরি-জ্ঞেয়ং। 

* * * * বারিমুচো ন প্রভূত বারিমুচঃ 

সনিতো আয়ান্তি তন্থত্বং কচিত্কচি জ্জীয়তে 
শস্তাং |” 

যে ষে দেশে সুর্য্যবিস্ব দেখা যায়, সেই সেই 

দেশাধীপের বিপদ জানিত্তে হইবে * * 
মেধ সকল প্রভূত বারি বর্ষণ করে না। নদী 

সকল ক্ষীণত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং কোন কোন 

স্থ(নে মাত্র শস্ত জন্মায় ।” 

উপরি উদ্ধৃত শ্লোক হইতে জানা যায়, 
বছকাল পূর্বে ভারতবানী সৌরকলঙ্ক প্রত্যক্ষ 

করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, ইদানী- 

স্তনের কোন কোন পাশ্চাতা প্ডিতের গ্যায় 

তাহারা পৃথিবীর, স্থৃতরাঁং আমাদের ইষ্টা- 

নিষ্টের সহিত সৌরকলঙ্কের সম্বন্ধ পর্যান্ত 
আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে 

পরে বলা যাইবে । বাস্তবিক, জ্যোতিষ ও 

দর্শন শাস্ত্র ভারতের কিরীট স্বরূপ। তাহার 

কহিনূরের অতিবিস্তৃত স্ুদুর-প্রসারিত রশ্শি- 
মালায় এখনও লোকের চক্ষু ঝলসিয় 

যাইতেছে । 
পূর্বে সৌরকলঙ্কের অস্তিত্ব জানা 

থাঁকিলেও, তাহ যে সবিশেষ সব্ব মা্পপণে 



৩৮৬ নব্যভারত । (অক্টম খণ্ড সপ্তম সংখ্যা । 

স্কের বিস্তার অবগত হওয়া যাঁয়। উহ্থার কেবল | সার উইলিয়াম হার্শেল সাহেব তাহার মত 
অপূুর্ণচ্ছায়াটি দশ সহজ মাইল দীর্ঘ ছিল) । স্বীকার করিয়া! বলেন ষে, হূর্যাবিম্বের চত্ু- 
অর্থাৎ উহ! সেরেদেহের দশ কোটি বর্গ মাইল দিকস্থ বাম্পবাশির আলোড়ন বশতঃ মধ্যে 

স্বাৰে বাণ্ত ছিল। কিন্তু ইনাঁকে সামান্ত ; মধ্যে তথায় ফাঁক উৎপন্ন ভন । সেই সকল 

বলিতে হইবে, কেন না এতদপেক্ষা বৃহত্তর ূ ছিদ্র দিয়া সৌরদেহের কৃষ্ণবর্ণ কঠিনাংশ দৃষ্টি- 
কলঙ্ক দেখা গিয়াছে । একবার একটিকে ! গোচব হয়। এ কুষ্ণবর্ণ অংশই তাহার মতে 

৪৫০০০ পঁয়তাল্লিশ সহত্র মাইল দীর্ঘ দেখা ; সৌরকলঙ্ক। উক্ত পণ্ডিতের স্বনামখ্যাত- 

গিয়াছিল, তাহার বর্ণন1 পাওয়া যাঁয়, অর্থাৎ | পুত্র সার জন হাশেল সাহেব উক্ত ব্যাখ্যা 
তাহা দুই শত কোটি কর্ণ মাইল স্থান অধি- অবলম্বন করেন, আর বলেন যে, সৌরবাম্প- 

কার করিয়াছিল। মগডলে ঝটিকা উৎপন্ন হইলে উতর স্থানে 

সর্ধাদেহে কলঙ্কের সংস্থান তেদও বিচিত্র। | স্বাঁনে ছিন্নবিছিন্ন হ ওয়া সম্ভব । যাহা হউক, 

ইরোরোপীয় জ্যোতিধিদগণ উহ! হুক্সরূপে , এই বাখ্যা তত সন্তোষপ্রদ নহে। কেন 

অবধাঁরণ করিয়াছেন । শাঁভাতে জানা ফায় , না এতদ্ারা স্র্যের প্রভূত তেজোরাশির 
যে, কুরধ্যবিদ্বের সকল স্থানেই কলঙ্ক দেখা । উৎপত্তি বুঝা যায় না। সুর্য হইতে নিরস্তর 

যায় না। সৌরগোলকের নিরক্ষবৃত্তের ' তাপ ও আলোক বিকীর্ণ হইন্তেছে, সেই 

কিঞ্চিৎ উর্ধে ও নিযে মাত্র কলঙ্ক দেখা: তাপ ৪ আলোকের অবশ্ত সমুচিত কারণ 

আছে। 

বিশ্ব জগতের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে নানা 

বিপধ মত আছে। তন্মধ্যে লাপলাস প্রকা- 

শিত নেবুলা নামক কক্ষ বাম্পীয় পদার্থ 

হইতে জগতের উতৎপন্তির কথা বৈজ্ঞানিক 

চি টি 

যাঁয়। উহার মেরুদ্বারে কিম্বা তৎসন্িকটে | 

কিছু মাত্র কলঙ্ক কখন দৃষ্টিগোচর হয় না। র 

কর্য্যবিশ্বের নিরক্ষবুত্ত লইয়া উত্তর দক্ষিণে ূ 

৩০৭০” অক্ষাংশ পরিমিত মণ্ডলের মধ্যে ৃ 

কলঙ্ক আবিভূতি হয়। 
দূরবীক্ষণ দ্বারা র্ম্যবিশ্বস্থ কলশ্ক গুলি | মগলীতে বিশেষ সমাদূত। তিনি বলেন 

কোথায় এবং কিরূপ দেখায়, তাঁভা বল র বে, বহুকাল পুবের সুষ্য গ্রহ উপগ্রহাদি তাভা- 
গেল। কঠিন বিষয় বলিতে বাকী আছে। ূ "দর বর্তমান অবস্থায় ছিল না। তাহা- 

উক্ত কলঙ্কগুলির উৎপত্তি কিসে, এ সম্বন্ধে! দিগের পরিবর্তে আকাশে কেবল জনন্ত 
বহুবিধ মত প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক | বাস্পবাশি ছিল। উক্ত উত্তপ্ত বাষ্পরাশি 
কাপোল-কল্সিত মত আড়ম্বর পুর্ববক বিজ্ঞান- | ক্রমশঃ শীতল ভইগ্া জমিতে থাকে । সেই 

সমাজে ঘোষিত হইরাছে। এস্কলে বলা : বাস্পরাশি ঘনীভূত হইয়াই স্র্যা গ্রহ উপ- 

আবশ্তক যে, যদ্দারা সৌরকলঙ্কের প্রকৃতি ও ূ গ্রহাদি রূপ ধারণ করিয়াছে । সার উই- 

উৎপত্তি বুঝিতে পারা যাইবে, তাদ্বারা | লিয়'ম টমসন সাহেব উক্ত মত অনুসরণ 

সুর্য্যের প্রাকৃতিক অবস্থাও জানা যাইবে । | পূর্বক বলেন যে, বাম্পময় সৌরদেহ ক্রমশঃ 

গ্লীসগো-বাঁপী ডাক্তার উইলসন সাহেব | সম্কচিত হইতে থাকাতেই এত তেজোরাশি 

বিগত শতাব্ীর শেষভাগে প্রথমে এসম্বদ্ধে | বিকীর্ণ হইতেছে । বাম্পীয় অবস্থায় যে 

এক মত ব্যক্ত করেন । বিখ্যাত জ্যোতিৰিদ | শক্তি প্রচ্ছম্নভাবে ছিল, বাস্পপস্কোচন কালে পপ পাপ 



কার্তিক ১২৯৭1) সৌরকলঙ্ক । ৩৮৭ 

তাহাই তেজোরূপে প্রকাশিত হইতেছে || তদ্রুপ কলঙ্কসকলও সৌরদেহের প্রচ 

হেলম্হোল্জ, রাঁনকিণ, টেট প্রন্থতি বিখ্যাত | আলোক বশতঃ নিশভ দেখায়। সৌরকগম্ক 
অধ্যাপকগণও এই মন সমর্থন করেন। | মে সৌর-বাস্পের আবর্ত-সম্ভৃত, দূরবীক্ষণ যন 

হেলম্হোল্জ সাহেব বলেন যে, সুর্যোক্র ] দ্বারা কলঙ্কের আকার পবিবর্ভন পর্যাবেক্ষণ 

বাম্পময় দেহের সঙ্কোচন কালে উহার বাস্প- | করিলে তাহা প্রমাণিত হয় | পুনশ্চ রশ্মি 

মণ্ডলে বিশাল আবর্ত উৎপন্ন না ইওয়াই ূ পরশন-যন্্ধ ও সৌরবাম্পমগুলের তয়ঙ্কর 
অসম্ভব। কেন না বিকীরণ বশন্তঃ সৌর অলোড়েনর সত্যতার অন্য প্রকার সাক্ষা 

বাম্পমণ্ডলের পৃষ্ঠদেশ সর্বাপেক্ষা বেশী শীতল | প্রদান করে। 

ও ঘন হইতেছে । উক্ত ঘন অংশ নিয়স্থ উপরে সৌরকলঙ্কের প্রকৃতি ও উৎপত্তি 
অপেক্ষাকৃতকম ঘন ও অধিকতর উত্তপ্ু ; সানাগ্ততঃ বণিত হইল। কলঙ্কের উৎপত্তির 

বাম্পরাশির উপর অবস্ডিত হইতেছে । আমা- ; বিষয়ে মতভেদ থাকিলে ও ইভা সর্ববাদীসম্মত 

দের পৃথিবীতেও সেই কারণ ।তঃ বাতা | সে, সুর্যোব মধ্যভাগ অপেক্ষা আল্লা বাষ্প- 
বর্ত প্রভৃতি বায়ুমণ্ডলের যাঁবভীৰ গতি | রাশি তাহাব চারিদিকে বেষ্টন করিয়া 

উৎপন্ন হইঘা থাকে । হৃুর্ষ্যোত্তাপে উত্তপ্ত ; আছে ৷ সেই বাম্পরাশির কথাই পূর্বে উক্ত 

ভূভাগের সংস্পশে আনিরা বাধ নিম্নে উত্তপ্ত ; ইাছে। স্র্যোর মধাভাগ হইতেই আলোক 
হয় এবং উপরে প্রচুর বিকীরণ বশতঃ সব্বদা ৷ ও তাপ বিকীর্ণ হইতেছে । আমাদের মুন্ময় 

শীতল থাকে। সুর্যের আক্কতি ও তাঁহার . পৃথিবীর চরিদিকে যেমন বায়ুলাশি ব্যাপ্ত 
উত্তাপ স্মরণ করিলে সৌরবাস্পমগুলে 1 ধতিরাছে, কুর্য্যদেহের চারিদিকেও ধাতব 
অতীব প্রকাও আলোড়নের সংঘটন বুঝিতে ্ বাম্প ভদ্রপ পরিবেষ্টন করিয়া আছে। 

বাকী থাকে না। কৃর্য্যের ধাতব বাস্পমণ্ডলে | এরূপ বিশ্বাস করিবার বিশেষ কারণ আছে । 

আবর্ত জন্মিলে, আবর্ভ-কেন্দের চাপ নিশ্চয়ই ; প্রথমতঃ সুর্য্যবিদ্বের চিত্র ফটোগ্রাফী যন 

কম পড়িবে । তাহাতে তথায় শৌত্য উৎপন্ন দ্বারা নানা মানমন্দিরে অষ্কিত হইতেছে । 

হইয়! বাস্পীয় ধাতব সামগ্রী অপেক্ষাকৃত ঘন : ংসমুদায় তুলনা! করিলে সৌর বাস্পমগ্ডলের 
ভাবাঁপন্ন হইবে। স্বতরাং তথায় সৌরদেহা- মস্তিত্ব জীন) যাঁয়। দ্বিতীয়তঃ রশ্মিদর্শন- 

ভিমুখে অতি বিস্তৃত অপেক্ষাকৃত অল্পোঞ্চ । যন্ত্র সাহায্যে সৌরকর জাল নিরীক্ষণ করিলে 
বাম্পরাশি মেঘবৎ প্রতীয়মান হইবে। অত- : সেবদর্শনে (9010৮ সা)০০01910) অসংখ্য 

এব সমুদায় কলঙ্কগুলি সৌর বাস্পমগ্ুলস্থিত । রেখা সকল দৃষ্টিগোচর হয়। এ সমস্ত কঃ 

প্রকাঁও প্রকাণ্ড গহ্বর বিশেষ। অপেক্ষা- । বেখা অন্ুসন্ধাঁন পূর্বক কীরকফ প্রসৃতি 

কত অল্পোষ্ হওয়াতে এক একটি কলঙ্ক ! পণ্ডততগণ এক স্থন্দর সিদ্ধান্তে উপনীত 

নিয়স্থ অধিকতর উজ্জন্প প্রভাঁমর় সৌরদেহে ; ভইয়াছেন। তন্বারা বাম্পমগুলের অস্তিস্ 

কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। বল আবশ্তক যে, ক্ুষ্তবর্ণ ! সপ্রনাণিত হইতেছে। তৃতীযতঃ সুষ্যগ্রহণ 

দেখাঁইলেও উহা! একেবারে নিশ্রভ নহে । | কালে দেখা যায় যে, কুর্য্যবিদ্বের বহির্দিকে 

প্রথর তাড়িতালোকের সম্মুখে . প্রজ্ঘলিত | লোহিত আলোক অগ্নিশিখাবৎ প্রতীয়মান 

বাতি ধরিলে বাতি যেমন নিশ্রভ দেখায়, ' হয়) তাহা অন্থদ্ধান করিলে বুঝা যাক 

শশী ৮ শশিপ্পীশীশীশি শট শি ৮৯ 



৩৮৮ নবন্ভারিত | (অব্টম খণ্ড, সপ্তম সংখ্য1 | 

যে, সুর্যাবিষ্বের মধ্যভাগে যাহাই থাকুক, | বৎসরের প্রারস্তে এবং গত বৎসরের সৌর- 
উহার পৃষ্ঠদেশ অতীব প্রথর জ্যোতিবিশিষ্ট। | কলঙ্কের নিম্নতম সংখ্যার কালের অবসান 
এই জ্যোতিবিশিই বহিভ্ভাগের নাম ছ্যতি ! হইবার আঁশা করাঁ গিয়াছিল। বাস্তবিক 

মণ্ডল রাঁখা হইয়াছে । ইহার বাহিরে আরও | বিগত বতসরে সৌরৰলক্কের প্রাছুঙাব 

দুইটি আবরণ রহিয়াছে । অনাবশ্ঠক বিষে- | আরম্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল। যাহ হউক, 

নায় সেগুলি বণিত হইল না। এস্থলে । ইহাতে উক্ত চক্রাকার কাল পরিবর্তনের 
এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ছ্যুন্ডি- | ব্যতিক্রম ধর যাইবে কি না, সন্দেহ আছে। 

মগুলের বাঁম্পময় গহ্বর গুলিই কলঙ্ক স্বরূপ | এই বৎসরের বিগত মাঁচ্চমাঁসে স্্ষ্যের উচ্চ 

দেখা যায়। সেই গহ্বরের ভিন্ন ভিন্ন | অক্ষাংশে ভ্ুইটী কলঙ্ক হুর্যাবিষ্বে পরিভ্রমণ 

গভীরতা বশতঃ কলঙ্কের পর্ণচ্ছান্রা ও টা । করিতে দেখা গিয়াছে । তাহাতে বোধ হয় 
চ্ছায়ার উৎপত্তি । (য, এবারের অপেক্ষাকৃত অধিককাল ব্যাপী 

সৌরকলঙ্ক দ্বারা আমাদের কোন ইষ্টা- ; সৌরকলঙ্কের অভাব শীঘ্র দূর হইবে। বস্তুতঃ 

নিষ্ট আশঙ্কা আছে কি না, তদ্িযয়ে ছুই; স্যাবিস্বে এক্ষণে কলঙ্কের পূর্ববর্তী সামান্য 
একটী কথা বলা যাইতেছে । ইতি পূর্বে | ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কষ্চিত্র দেখা গিয়াছে । ইতি 

এ সম্বন্ধে বরাহমিহিরের শ্লোক, পৃথিবী | মধ্যে সেপ্টেম্বর মাসেও সামান্ত সামান্ত কলঙ্ক 

নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ভূত করিয়া! দেখাই- | দেখা গিগ্লাছিল। যাহা হউক, ছুই তিন 
য়াছি। হোফরাথখ সোৌয়াবে সাহেব প্রায় যাসের মধো বোধ হয় সৌর বাস্পমগ্ুলের 

চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত সৌরকলঙ্ক পর্যবেক্ষণ । ক্রিয়া-হ্চক কলঙ্ক দেখা যাইবে । 

করিষ়! দেখাইক়াছেন যে, প্রতি বৎসর সৌর- সৌরকলঙ্ছের উদ্ধতম ও নিক্নতম কাঁল- 

কলঙ্ক সমান পরিমাঁণে উৎপন্ন হয় না । প্রার | চক্রের পরিবর্তনের সহিত পুথিবীর ঝড় 

প্রত্যেক একাদশ বসর ব্যবধানে কলঙ্কের | বৃষ্টি শস্ত 'ও বাণিজ্যের সম্বন্ধ দেখাইবার 
সংখ্যা অধিক দেখা যায়; অর্থাৎ প্রায় | অনেকে চেষ্টা করিয়াছেন । ভারতীয় বারু- 
প্রত্যেক একাদশ বতসরে হুর নিক্ষলঙ্ক ও ৷ বিদাা বিভাগের ভূতপূর্বব অধ্যক্ষ ব্রানফোর্ড 

কলঙ্কময় অবস্থা! প্রান্ত হয়। এই শতাব্ধীর | সাহেব শতরুত বায়ুবিদ্যা বিষরক গ্রন্তে 
১৮০০১ ১৮১১, ১৮২৯১ ১৮৩৩, ১৮৪৪, ১৮৫৬১ ; লিখিরাঁছেন যে, মেলডরঁম সাহেব ভারত সমু 
১৮৬৭১ ১৮৭৮, ১৮৮৮ বৎসরে সৌরকলঙ্ক দ্রের দক্ষিণাংশে এবং পোএ সাঁহের ওয়েষ্ট- 

অত্যল্প সংখ্যক ছিল। এবং ১৮০৫, ১৮১৬, ৷ ইঙ্ডিজ প্রদেশের বাতাবর্ভ সকলের উতপত্তি- 
১৮২৭, ১৮৩৮, ১৮৪৮১ ১৮৫৯১ ১৮৭১, ১৮৮২ ! কাল আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন 

বসবে বু সংখ্যক বৃহ আকারের | যে, যে যে বৎসর সৌরকলঙ্কের প্রাচুর্য 
কলঙ্ক দেখা গিয়াছে *। এই নিয়মান্ুসারে এ ! ছিল, সেই সেই বৎসরে বাতীবর্ত অধিক 

* এখানে বল! আবগ্তক যে, সৌরকলঙ্কের উর্দ- সংখ্যক পরিমাণে উৎপন্ন হইতে দেখা 

তম ও নিক্নতম সংখ্যায় কালের চক্রাক।র (০5০16) গিয়াছে । বঙ্গোপসাগরে উৎপন্ন বাতা- 

পরিবর্তন ঠিক একাদশ বৎসরে সম্পন্ন হয় না। ইহার 1 উদ্ধতম ও নিষ্তম সংখ্যায় কালের নিকটবত্তী 

কাল পরিমাণ ১১.১১ বৎসর । উপরের তালিকায়: বত্মর দেওয়া হইয়াছে। 

শপ পাশপাশি 

»৮ ৮ শশী শীশিশীশশীশি শশী? টি শি শপটাশাট শাাশী? শিট পাশা শশী শিপ শশী শিশীশীশীশী ৮ শট শীিশশশ্টীশীশ শীীশ্ীপীশত পাপা শীট 



ছুঃখের বিষয় এখাঁনকারু বাতাবর্ত গুলির 

বিবরণ বহুদিন হইতে তাদৃশ যত্ত 
সহকারে লিপিবদ্ধ হয় নাই। অনেক 

বৎসরের বাতাবর্ভের সংখাঠ না পাইয়া 
উহাদিগের আবিাঁব কালের কোন নিয়ম 

বাহির করিতে পার যায় 

হইতে ১৮৮৬ খ্রীঈাব পর্যান্ত বঙ্গোপসাগরে 

কিম্বা 'ভারতের নিকটবর্তী সমুদ্রের অপ- 

রাঁংশে যে সকল বাঁতভাবর্ত উত্পন্ন হইয়াছে, 

সে সকলের বিবরণ পাওয়া যাঁর়। এ 

কয়েক বংসরের মধ্যে প্রায় এক শতটি 

বাতাবর্ধ উৎপন্ন হইয়াছে । দেখা যায় যে, 

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্বাপেক্ষা বেশী (১৫টি) 

*বাঁতাবর্ত জন্মে। এবং ১৮৭৩ -ও ১৮৭৫ অব 

একটির ৪ উল্লেখ পাওয়া যাঁয় না । যাা 

হউক, উ এ বৎসবের সঙ্গে সৌরকলঙ্ষের 
প্রাচ্য বা গপ্রাটধ্যের কেণি বিশেষ সপন্দ 

দখাযায় না। 

সৌরকলাচ্কর প্রাচরযোব সহিত বুষ্টিপা- 

না । ১৮৭২ 

বানক্ষো সাঁভেব ভাধতের বৃষ্টি ও সৌর 

কলঙ্কের সম্বন্ধ অন্রসঙ্গান কবিতে বিষ্তব 

চেষ্ট। করিয়াছেন! “মলড্রাম, লকিয়ার, সার 
উইলিরাম হাশেল এবং উল্ক সাহেব ভূ- 

পঠ্ঠের বৃষ্টিপতানর পরিমাণ আলোচনা 

করিয়া দেখিয়াছেন যে, সৌরকলঙ্ষের সংখ্যাঁৰ 

ভিত কৃষ্টি পরিমাণের বিশেষ সম্বন্ধ রভি- 

যাছে। তাহারা বলেন যে, যে যে বৎসর 

অধিক সংখাক কলঙ্ক দেখা গিয়াছে, সেই 

সেই বতসরে অপেক্ষাকত অধিক পরিমাণে 

বৃষ্টিপাত হইয়াছে এবং কলঙ্কের নিয়তম 
খ্যার বৎসরে বৃষ্টিপাতও কম হইতে দেখা 
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পপ পপ পাশপাশি 

গিয়াছে । অধিকন্ব, সাঁর উইলিয়াম হার্শেল 

ক শে পিপল পপ পপি লাস পি 

অধ্যাপক উল্ফ সাহেব অনেক বৎসরের 
পুরাতন বিবরণ সংগ্রহ করিয়! দেখিয়াছেন 

ঘে, কেবল তাহাই নভে, সৌরকলঙ্কের প্রাচু- 
ধ্যের বৎসরে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে 

শশ্ত উত্পর হইয়াছে ও শস্তের মূলা-হ্রাস 

ঘটয়াছে। সিংহল দ্বীপে এই নিম়মটি নাকি 
এ দুর লক্ষিত হইয়াছে যে, তথাকার সাধা- 

রণ (লাক সমাজ পধ্যন্ত তান অবগত 

আাছে। *দক্ষিণ-ভারতের দুতিক্ষ ও সীর- 

কলঙ্কের অপ্রাচূর্যয এক সময়েই ঘটিয়াছে, ইহা 

প্রমাণ করিবার জণ্ঠ ডাক্তার হাণ্টার সাহেব 

বিস্তর প্রয়াস পাইনাছেন। ব্রান্ফোর্ড সাহেব 

ই।বতের মধ্যে সিংভল, কর্ণাট প্রদেশ ও 

সামান্যতঃ মান্দরীজ প্রদেশ সম্বন্ধে বৃষ্টিপাত 

ও সৌরকলঙ্ষের সমকালিক আতিশর্যা এক 

প্রকার স্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, 

বিগত ২২ বৎসরের মধ্যে ভারতের নানা 

স্থানের বুষ্টিপাঁত তুলনা করিলে জমুদায় 

ভাবত সম্বন্ধে এপ কোন নিয়ম দেখা যার 

৮ ৩ 

 ন।। উত্তব পশ্চিমাঞ্চলের ভিল সাহেব তথা- 
তের প্রাঢধ্যের সম্বন্ধ এক্সণে দেখা যাউক | | ক!ন শীতকালের বৃুষ্টিপাভে এইরূপ একট! 

সন্গদ্ধ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন । 

সৌরকলক্কের সঠিত ভঁতলস্থ ঝটিকা ও 

বষ্টিগাতের সম্বন্ধ কেন থাকিবে? ইহা 

উত্তরে এই দেখ। যায় যে, স্কধ্যবিম্ব ভইতে 

ভাপ ও আলোক প্রতি বৎসর সমান পরি- 

মাণে বিকীর্ণ হয় না। এরূপ ঘটিবার কারণ 
এট যে, স্র্যযবিষ্ব কখনও বা অধিক কখনও 

বা অল্প সংখ্যক এবং বিভিন্ন পবিমাঁণ আকা- 

পরেৰ কলঙ্কে আবৃত থাকে । বস্ততঃ, জলীয় 

বাম্প নিঃসরণের উপর বৃষ্টি গরিমাণ সম্পূর্ণ 
নিভর করে। বড় আশ্চযোর বিষয় যে, 

স্যাবিদ্ব যখন সম্পূর্ণরূপে নিষ্ষক্ক খাকে, 

তখন উহা হইতে তেজ; কম .প্রিমাণে 



৩১৯১০ 

বাম্প নিঃসরণ ক্রিয়া! ও বৃষ্টিপাত কম দেখা 

যায়। ইহা! যে কতদূর সত্য, তাহা এক্ষণে 
বলা যায় না। বছু বৎসরাবধি পর্য্যবেক্ষণ 

না করিলে এ সকল বিষয়ে কোন সম্বন্ধ 

বাহির করা বৃথা । গত বৎসর সৌরকলঙ্ক 
দেখ! যায় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না, 
অথচ গত বৎসরে কি বাঁণিজা কিন্বা' শস্তয 

কম হয় নাই? বীনফোর্ড সাহেব বিশেষ 

অনুসন্ধান করিয়। দেখাইয্াছেন যে, সৌর- 
কলঙ্কের উদ্ধাতম সংখ্যার কালের ছুই এক 

বৎসর পরে বৃষ্টিপাত বেশী হইতে দেখ! 

যাঁয়। যাহা হউক, এ তত্বের শেষ মীমাংসা 

এখনও হয় নাই । অনেক বৎসর ধরিয়। 

সুর্য্যবিষ্বের ফটোগ্রাফ তুলনা করিলে বোধ 

হয় তাহার সকলঙ্ক 'কিন্বা নিষলঙ্ক অবস্থা 

সম্যক পরিজ্ঞাত হওয়া যাইবে । এজন্ 
অনেকগুলি বড় বড় মানমন্দিরে হৃর্য্যের 

প্রতিরপ অস্কিত করিবার নিমিত্ত প্রয়ো- 

জনীয় ফটো গ্রাফ যন্ত্রাদি সজ্জিত হইয়াছে । 

এই উদ্দ্যেস্টে যে দিবস স্র্য আকাশমার্ে 
দৃশ্ঠমান হয়, সেই দিবসেই, তাহার প্রতি- 

রূপ চিরস্থায়ীরূপে অস্কিত করা হইতেছে। 

প্রবন্ধটি দীর্ঘ হইয়। পড়িল। কিন্তু এ! 

সম্বন্ধে আর দুইটি কথার উল্লেখ না৷ করিলে 

ইহ! অসম্পূর্ণ থাকে । সৌরকর-জালের সহিত 
পাঁধিব ব্যাপারের অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ এতদ্বারা 

বুঝা যাইবে। সৌরকলঙ্কের আবির্ভীব ও 

'তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে পাধিব কোন কোন 
ব্যাপারের আবির্ভীব ও তিরোভাব দেখ! 
খায়। গ্েরুজ্যোতিঃ (৪01018) নামক যে 

নৈসর্থিক ব্যাপার আছে, তাহ! প্রতি বৎসর 

মান সংখ্যার দেখা থান না। কোন বৎসর 

ব! উহার সংখ্যা বেশী, কোন কসর বা কম 

(অষ্টম খণ্ড সপ্তম সংখ্য 

দেখা ষায়। বড় আশ্চর্য্য কথা যে, সৌর- 

কলঙ্কের উদ্ধাতম ও নিয়তম সংখ্যার বৎসর 
ও মেরুজ্যোতির উদ্ধাতম ও নিম্নতম সংখ্যার 

বৎসর প্রীয় এক । ইহার চক্রও দশ হইতে 
একাদশ বৎসরের মধো পৃর্ণ হয়। 

আর একটি ব্যাপার এই যে, সৌর- 
কলঙ্কের প্রাচুর্যা ও অপ্রাচুর্য্ের সহিত চুম্বক 
শলাকাঁর অবস্থিতির দিক্ পরিবর্তিত হইতে 
দেখা যায়। একটা চুম্বকশলাক! শৃষ্ন্য 
ঝুলাইঘা দিলে, উহাকে প্রায় উত্তর দক্ষিণা 
ভিমুখে অবস্থিতি করিতে দেখা যায়। তূঁ- 
ভাগের কোন অংশে উহা বরাবর একই 

দিকে স্থির থাকে না। ইহার অবস্থানের 
একটি দৈনন্দিন পরিবর্তন দেখা যায়। * 

প্রাতঃকালে উহার উত্তরমুখ £কিঞ্চিৎ পূর্বব-. 

দিকে এবং মধ্যাহে কিঞ্চিৎ পশ্চিমে হেলিতে 

দেখা যায়। তূপৃষ্ঠের সকল স্থানে এই দৈন- 
ন্দিন পরিবর্তন সমাঁন পরিমাণে ঘটে নাঃ 

কিন্বা প্রতি বংসরও সমান পরিমাণে হয় 

না। দশ বৎসরের কিঞ্চিদধিক কালে ইহার 
পরিবর্তনচক্র সম্পূর্ণ হইতে দেখা যায়। 

বাস্তবিক সৌরকলক্কের কালচক্রের সহিত 
মেরুজ্োতিঃ ও চুম্বকশলাকার কালচক্রের 
এক্য লক্ষিত হয় । 

অনেকে আবার মনে করেন যে, বৃহস্পতি, 

শনি ও শুক্র গ্রহের আপন আপন কক্ষের 

বিশেষ বিশেষ অংশের অবস্থিতির সহিত, 

সৌরকলঙ্কের সম্বন্ধ আছে । কিরূপে এই 

সকল গ্রহ কুর্য্যের পৃষ্টদেশের পরিবর্তন 

সঘটিত করে, তাহা সম্যক জানা নাই। 
ডাক্তার লুমিস সাহেব মনে করেন যে, হুর্য্যের 
চারিদিকে প্রবল তাড়িত প্রবাহ সঞ্চালিত 

হইতেছে । তাহার মতে সৌরতেজের তাহা 
অন্ততর কারণ। যাহা হউক, এ সকল গ্রহ 



কার্তিক, ১২৯৭।) হিন্দু নাটকের প্রাচীন প্রাচীনত্ব । ৩৯১ 

সর্ষের চারিদিকে, পরিভ্রমণ করিবার সময় 

বিশেষ বিশেষ অংশে তাহারা স্থর্যের উপর 

কার্য করিতে পারে। তাহাতে এ সকল 

গ্রহের ভ্রমণ কালের সহিত সৌরকলক্কের 
কাঁল চক্রের ত্রক্য ঘটিয়া! থাকে । যদিও 

কোন কোন স্থলে এরূপ ত্রক্য ঘটিতে দেখা 

গিয়াছে তথাপি তাহাঁদিগের মধ্যে বে 

কোন কার্য কাঁরণ সম্বন্ধ আছে, এমন বোধ 

হয়না । বোধ হয় ততৎসমুদাঁয় কাঁকতালীর 

রূপে ঘটিয়া থাকে । স্থর্যের জ্যোতিঃ- 

মণ্ডলের উপর বৃহস্পতি গ্রহের ক্রিয়ার দ্বারা 

সৌরকলঙ্কের উৎপত্তির কথাও কেহ কেহ 
বলেন। প্রকৃটর সাহেব এই মত সমর্থন 
'করিতেন। এই শতাব্দীর প্রারস্তে যে সৌর- 

স্ম্ষলঙ্কের উদ্ধতম সংখ্যার কাল ছিল, তখন 

বৃহস্পতি গ্রহ দূরকক্ষে অবস্থিত ছিল। বিশ 

বৎসর অগ্রে বৃহস্পতি গ্রহ নিকটকক্ষে ছিল, 
তখনও একবার সৌরকলস্কের উদ্ধতম 

সংখ্যার কাল ছিল । 

সারজন হার্শেল সাহেব একটি সৌর- 

কলঙ্কের ষে পরিমাণ করিয়া ছিলেন, তাহার 

সারাংশ দিয়া এ প্রবন্ধটি শেষ করা যাইতেছে । 

তাহা! | তাহা তিন: শত আটাতর কোটি বর্ম মাইল 
স্থান ব্যাপিয়া ছিল। একটার মধ্যস্থিত 

যে গাঁঢ়কুষ্ণবর্ণ পর্ণচ্ছায়! দেখা গিয়াছিল, উহা 
এত প্রকাণ্ড যে,তাহার ভিতর দিয়া আমাদের 

পৃথবী অনায়াসে প্রবেশ করিয়া তাহার 

কোন অংশম্পর্শ না করিয়া নির্শমন করিতে 

পরিত। কেবল তাহাই নহে, পৃথিবীর চাঁরি- 

দিকেও প্রায় সহত্র মাইল ব্যবধান থাঁকিতে 

পারিত। * এতদপেক্ষা বৃহত্তর কলঙ্কের 

বিবরণ পাওয়া যায়। কি ভয়ঙ্কর অগ্রিমগ্স 

ঝটক! কৃুর্য্যদেহে বহমান হইতেছে, ইহা 
হইতে তাহার কথঞ্চিত আভাষ পাওয়া যাঁয়। 

কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার, যে তদ্বারা স্থানে স্থানে 

আবর্ভ জন্মির! স্থর্য্যপৃষ্ঠের আকার এতাদৃশ 

পরিবন্তিত হয় ।” কি প্রকাণ্ড ভাবেই সৃষ্টি 

স্থিতি কার্ধ্য সম্পাদিত হইতেছে। স্ৃর্য্য 
একটা সামান্য অতি ক্ষুদ্র নক্ষত্র মান্র। এত 

ক্ষুদ্র যে সিরিয়ান নামক একটা নক্ষত্রই 
ছুই তিন শত হ্থ্য্যকে গ্রস করিতে পারে। 

সেই সকল নক্ষত্রে না জানি কি ভীষণ 

পরাক্রমে, কি বিশাল আকারে প্রাকৃতিক 

কার্ধ্য সম্পন্ন হইতেছে। ব্রহ্ষাণ্ড আবার 
তিনি লিখিয়াছেন যে, “১৮৩৭ খীষ্টাব্ষে আমি (অনন্ত অসীম, তাহার রহদ্যও অনস্ত অসীম । 

একটা কলঙ্কের বিস্তার পরিমাণ করি। শ্ীযোগেশ চন্দ্র রায় । 

শিপ পিতা এলো 

হিন্দু নাটকের প্রাচীনত্ব। 

চারি শত বৎসর পূর্ব বর্তমান ইউরোপের | বৎসর পুর্বে ভারতে পূর্ণ মাত্রায় নাটকের 
সভ্যজাতিগণের মধ্যে নাটকীয় সাহিত্যের 

স্যষ্টি হয় নাই, এইরূপ নির্দেশ করিলে, বোঁধ 
হয় অত্রাক্তি হয় নাঁ। ইহারও সার্দ দ্বিসহতর 

প্রচার ছিল। 

মনুষ্যসমাজে নাটকের সৃষ্টি অত্যন্ত 

স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। মানবজাতির 



৯২ নব্যভারত । (অস্টম খণ্ড, সপ্তম সংখ্যা! 

মধ্যে অনুকরণ প্রবৃত্তি অতিশয় বলবতী। জাতিরা এক সময়ে সভ্যতার অতুযান্সতত 

বালকবালিকাদিগের মধ্যে এই অনুকরণ ; সোপানে অধিরোহণ করিয়াছিল, কিন্ত 
করিবার শক্তি সমাকৃরূপে পরিলক্ষিত হয়। র তাহাদের মধ্যে কোন প্রকাঁর নাটকাভিনয়ের 

বালকের প্রায়ই পরিণতবয়স্কদিগের আচার | উল্লেখ নাই । হিরোডোটস প্রাচীন মিশর- 

বাবহারাদি অন্থকরণ করিয়া থাকে | তাহারা | বাসিদিগের সভ্যতার অনেক প্রশংসা! করিয়া- 

কখন বাঁজা, কখন বিচারক, কখন পিতী, । ছেন, এবং তাহাঁদের আচাঁর, নীতি এবং সামা- 

কখন অধ্যাপক প্রভৃতির বেশ ধারণ করিয়া! | জিক অবস্থাদির অনেক সক্ষম বিবরণ লিপি- 

সবিশেষ কৃতকার্ধাতীর সহিত তাহাদের অনু- ; বদ্ধ কিয়া গিয়াছেন, কিন্ত তাহাদের মধ্যে 

ঠানাঁবলীর অনুকরণ করিয়া থাকে । বাঁলিকা- ূ কোন প্রকার নাটকের অভিনয় হইত, এরূপ 

দিগের প্রীয় প্রতোক ক্রীড়ীর সহিত সংসারের , কৌন আভাষ দেন নাই। পক্ষান্তরে চীন- 
শুরুতর বাপার সমূভের অতান্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ । র জাতির 'প্রাচীন সভাতার পরিচায়ক অন্যানা 

দেশীয় ষষ্ঠবর্ষীয়া বালিক! পুত্রীকত মৃতপুন্তলের : অন্ুষ্ঠানাদির সভিত আহাদের উতকুষ্ট 

বিবাহ সম্পাদন কার্ধো কতই বিব্রত ; তাহার : নাটকাভিনয় প্রথার উল্লেখ করা যাইতে 
মিমন্বণের ঘটাই বা দেখে কে। মানব- : পারে। এমন কি, কোন কোন মন্ক'রণপ্রিয় 
জাতির এই অন্তনিহিত অনুকরণী প্রনুর্তি, ' অসভাজাতিদিগের মধ্যেও, এক প্রকার 

অনস্ত ঘটনাপুর্ণ মাঁনবজীবন এবং অনন্ত লামান্ত রকম অসভ্যোচিত যাত্রাভিনয়ের 

লীলামরী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়। ক্রমে  ন্তার নাউকাভিনয্ব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। 

ব্যাপ্তি এবং উতৎকর্ষলাভ করিয়াছে, এবং কি নিগিন্ত মন্তয্যের স্বাভাবিক অন্ুকরণী 

ইহাই কালক্রমে নানারূপান্তর পরিগ্রহপূর্বক ; প্রবৃন্তি ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া! কেবল 

চক্ষু ও কর্ণের সুগপতৎ প্রীতি প্রদ, অত্াৎকৃষ্ট ৰ করেকটী জাতির মধ্যে নাটকের আকার 

আমোদ-প্রদান-সমর্থ নাটকাভিনর ক্রিয়ার | ধারণ কর্শিযাছে, এবং কি নিমিত্তই বা অব- 
পরিণত হইয়াছে, এই অনুমান করা কোন | শিষ্ট দেশ গুলিতে নাটকেব উৎপত্তি হয়নাই, 

ক্রমেই যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। কেবল আর্ধা- : তাভা নিরূপণ করা অতি কঠিন ব্যাপার । 

জাতির মধ্যেই নাটকের বহুল প্রচার দেখা : তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যে 

যায়। তন্মধ্যে প্রাচীন ভারতবর্ষ ও গ্রীসে | জাতির মধ্যে প্রাচীন কালে নাটকাভিনয় 

স্বাধীনভাবে নাটকের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে । | প্রথা বর্তমান ছিল, তাহারা সভ্যজাতি- 

প্রাচীন রোম হইতে আরস্ত করিয়া আধুনিক | রূন্দের শার্ষ স্থানীয়, এবং জাতি সাধারণের 
ইংলগু, জর্্মনি প্রভৃতি সমগ্র ইয়োরোঁপ | অবশ্ঠ পুজনীয়। 
গ্রীসের নিকট নাটকাভিনয় শিক্ষা করি-! যতদূর অনুমান দ্বারা স্থির করিতে পারা 
যাছে। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি খাঁয়, ভাহাঁতে বোধ হয়, নৃত্য গীত হইতেই 

ৃ 
| 
ূ 

জাতিকে নাটকাভিনয় প্রথা শিক্ষা দিয়াছে । ; নাটকের প্রথমোতৎপত্তি হইয়াছে । সংস্কৃতে 

প্রাচীন পাঁরসীকদিগের মধ্যে নাটকের প্রচার ; “নাটক” শব্দটা, “নৃত্” ধাতু হইতে উৎপন্ন 

ছিল বলিয়া বোধ হয় না। সেমিটিক জাতির [.ভইয়াছে। “নৃত্য” এবং 'নাট্য”, নর্ভক” এবং 
মধ্যেও নাটক নাই। "রব এবং হিক্র- ;, টন” উদ্ভয় একই পদার্থ বলিয়া বোধ হয়। 



অগ্রহায়ণ, ১২৯৭1) 

প্রথমতঃ নৃত্যের সহিত আনুষঙ্গিক অঙ্গসঞ্চা- 

লনাদি এবং সঙ্গীতের সমাবেশ; পরে 

হস্তাদি সঞ্চালন এবং বহুবিধ মুখভঙ্গির 

সহিত স্বাভাব্কি ভামাঁয় কোন পৌরাণিক 

ইতিবৃত্রের বর্ণন। ; তৎপরে থাত্রাদির ন্যায় 

কথোপকথন এবং সঙ্গীতের সংমিশ্রণ এবং 

হিন্দু নাটকের প্রাচীনত্ব। 

| 
ূ 
| 
ৰ 
র 

৩৯৩ 

উন্নত অবস্থাতেই নাটকের স্থষ্টি এবং পুষ্টি 

হইয়া থাকে । প্রায়ই দেখা যায়, প্রত্যেক 

স্বসভ্যজাতির মধ্যে এমন এক সময় আসে, 

যে সময়ে নাটকের স্বাভাবিক স্থষ্টি হইয়া 

সর্ব শেষে প্রকৃত নাটকের স্থ্টি; এইরূপ 

ক্রমবিস্তারেই নাটকের উত্পন্ভি হইয়াছে 

বলয়া বোধ হয়। এইরূপে নাটকের 

কয়েকটী বিভিন্ন স্তর স্পইই পরিলক্ষিত হয়। 

গাকে। নানা! প্রকার ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া 

এবং উন্নতির চেষ্টার সময়ে নাটক এবং নাট- 
কাভিনয় প্রথার স্থষ্টি হয়। ভই একটা সন্য- 

| , তে ৷ জাতিব ইতিহাস পাঠ করিলে এই কথাটা 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। 

আমাদের বঙ্গীর নাটকের উৎপত্তি একটু 

পর্যযালোচন! করিয়। দ্রেখিলেই, সাধারণতঃ 

নাটকের উতপন্তি বঝিতে পারা যাইবে। 

বাঙ্গালা নাটকের প্রগম অবস্তা, রামায়ণ কিন্থা 

"মহাভারত 'অগবা অন্ঠান্ত ধন্গ্রন্ক পাঠি; 

উভাঁকে সাধারণতঃ “কথা” বলে। 

ঠাকুর রামাঁয়ণাদির অংশ বিশেষ স্তর কনিয়া 

/শাতবন্দকে শবণ করাইষা থাকেন । তিনি 

বামের কগাঁ, রাবণের কথা, অথবা হন্মান 

প্রভৃতির কথা, শ্ে/তিবঙ্গের মনোরঞ্জন বিভিন্ন 

ভাঁষাঘ বিবিধ স্ররে নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি 

সহকারে ব্যক্ত করেন । এই স্থীনেই আমরা 

৬৪ ক থক” 

ইংলগডের পরম 

সোভাগ্াযবতী রাণী এলিজাবেথের রাজত্ব 

কালে ইংরেজ জাতিব নাটকের স্থাষ্টি এবং 

শনদ্ধি হম । এই সমর ইংরেজ জাতি উন্ন- 
ভিন চরমসামা লাভ করিয়াছিল" এই 

সমষে তাভাদিগের শারীরিক এবং মানসিক 

বন্তি গুলির সব্বাঙ্গীন স্ন্তি হইয়াছিল এবং 
 াহারা উদ্যমশীলতা এবং কন্মমদক্ষণ্তার পরা- 

নাটকাভিনয়ের অগ্কুর দেখিতে পাই। দ্বিতীয়: 

স্তর, আমাদের দেশের যাত্রাভিনয় | ইহাঁতে 

নাটকের প্রধান প্রধান উপকরণ কথোপ- 

কথন, সঙ্গীত প্রভৃতি প্রীয় সমুদায়ই পরি- 

লক্ষিত হয়, কেবল অভিনয় ক্রিয়া, কবিত্ব 

প্রভৃতি কিরৎ পরিমাণে অসম্পূর্ণ অবস্থায় ' 
থাকে, সম্যক্ পরিষ্ফট হইতে পারে না। 

ইহারই অব্যবহিত পরে, পূর্ণ নাটকের স্থষ্টি : 
উংকৃষ্ট সঙ্গীত, উৎকৃষ্ট চিত্র এবং উৎকৃষ্ট 
কবিতের একত্র সমাবেশ; বহিরিক্দিয় এবং 

অস্তরিন্রিয়ের যুগপৎ পরম পরিতৃপ্তি। 

জাভীয় সভ্যনাঁর সহিত নাটকের অতান্থ | গেল। 

কাষ্ঠা প্রদশ্ন করিয়াছিল। রাজোর চতু- 

ভিকে সমুদ্ধি সুখ এবং শান্তি বিরাজ করিতে- 

ডিল। ইংরাজের' তখন ধর্ম্বলে বলীয়ান, 

নতন প্রটেষ্টাণ্ট ধন্ম ধীরে ধীরে চতুর্দিকে 

বাপু হইতেছিল। স্প্ানিস্ আন্ডার 
(91)91)151) 4১777)817) পরাজন্ে ইংরাজের 

বাহুবল অতুলনীয় বলিয়া প্রমাণিত ভইল। 
কাষ বাণিজ্য প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ সমৃদ্ধির 
প্রতিদিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল । লোকেৰ 

কম্মদক্ষতা, কন করিবার বাসনার সহিত 

চতুগুণ উদ্দীপিত হইল। কেহ আমেরিকায় 
নুতন দেশ আবিষ্কার করিতে চলিল; কেহ 
ভারতবর্ষে আসিবার নুন পথ অন্বেষণ 
। করিতে চলিল 7) কেহ বা প্রশান্ত মহাসাগ- 

র 
| 
রের দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করিতে গিয়। সহমত 

প্রাণীপূর্ণ অর্ণবযাঁন সহিত অতল লে ভুবিষা 

এইরূপ নান। প্রকার “খত প্রতি- 



৪৪৯৪। 
শী স্পস্ট 

সৃষ্টি হইল। জাতীয় প্রক্কতি এবং প্রবৃত্তি 

ক্রমে নাটকীয় হইয়া পড়িল। প্রথমে অস- 

ম্পূর্ণ নাটক 15562165401 018010987, 

[70692171068 প্রভৃতি নানাবিধ নামে 

মভিহিত হইয়া সাধারণের মনোরঞ্জন 

করিতে লাগিল । পরে নাটকগুরু সেক্সপীয়ার 

এবং তাহার সমসাময়িক নাটককারগণ 

কর্তৃক নাটকের পূর্ণাবয়ব প্রাপ্তি হইল। 

প্রাচীন গ্রীসদেশেও নাটক সৃষ্টির ইতিহাস 
এইরূপ । শ্রীষ্ট জন্মের প্রায় পাঁচশত বৎসর 

পূর্বে শ্রীবানীগণ পারস্তাধিপতি জেরাক্সি- 
(সর ৫০ লক্ষ সেনাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া- 

ছিল। তাহাদের বাহুবল তখন অসীম । এই 

সময়ের কিঞ্চিৎ পরে পেরিক্লিদ এথেন্সের 

সর্বোচ্চ ক্ষমতা লাভ করেন। তাহার শাসন- 

গুণে এথেন্ন বাসিদিগের স্থখের সীমা ছিল না। 

এই পময়ে তাহারা শিল্পবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, 

ভাঙ্করবিদ্যা প্রস্থৃতি নান! প্রকার সুকুমার 

শিল্পে চরমোতকর্ষ লাঁভ করিধাছিল। তখন 

তাহাদের অস্ত উদ্যমশালিতা ছিল। এই 
বূপ সময়েই এথেন্সে নাটকের স্থষ্টি হয়। 

প্রথমে ধর্মমমন্দিরে পৌরাণিক ইতিবৃত্ত অব- 

গম্বন করিয়া সঙ্গীত যাত্রাদি হইত। পরে 

এস্কিলি্, সফোক্লিদ্, ইউরিপাইডিস্, এরি- 
ঈফেনীস্ প্রস্থৃতি প্রসিদ্ধনামা নাটকরচয়িতব- 

এণ জন্মগ্রহণ করিলেন । তীহারা অতযাংকৃষ্ট 

দৃশ্ঠটকাব্যাবলী রচনা করিয়া! রাঁজকোঁষের 

ব্যয়ে অসংখ্য শ্রোতৃমণ্ডল সমক্ষে অভিনয় 

প্রদর্শন করাইতেন7; এবং আপামর সর্ব 

সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম হইয়া 
ছিলেন । তাহাদের প্রণীত গ্রন্থনিচয় অদ্যাঁপি 

তাহাদিগকে অমর করিয়। রাখিয়াছে। 

এইরপে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, 

। নব্যভাঁরত 

নাটক সভ্যতার একটি অঙ্গ । যে দেশ প্রাচীন 

সস পপ 

নি 

(অষ্টম খণ্ড, অষ্টম সংখ্যা । 

কালে নাটকীয় সাহিত্যে উন্নতি লাভ করিয়া- 

ছিল, সে দেশ যে সেই সময়ে সভ্যতার 
সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, তদ্ধি- 

ষয়ে অন্ুমাত্র সংশয় নাই। ভারতীয় সভ্য- 

তার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে শত শত প্রমাণ আছে। 

প্রাচীন ভারতে নাটকীয় সাহিত্যের উৎকর্ষ, 
অন্যতম একটি প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত 
হইতে পারে। 

বর্তমান কালে প্রাচীন সংস্কৃত নাটকা- 

বলীর অনুশীলনে আমাদের অনেক উপকার 

দর্শিতে পারে। ইহাদের অনেকগুলি, সংস্কৃত 

সাহিত্য-ভাগ্ারের অমূল্য রত্ব, প্রকৃত কবি- 
সবের খনি। কালিদাস ও ভবভূতির নাটক- 
গুলি কিরূপ অলৌকিক কবিত্বরসে পরিপূর্ণ, 

কিরূপ অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক, 

তাভা সংস্কৃত সাহিত্যন্ঞ ব্যক্তি মাত্রই অবগত 
আছেন। সংস্কত নাটকাবলী প্রকৃত কাব্- 

রসজ্ঞের চিন্তবিনোদন এবং উপদেশ প্রদানে 

সম্পূর্ণ সমর্থ। এতদ্যতীত প্রাচীন নাটকের 
আলোচনায় মামীদের আর একটি গুরুতর 
লাভ আছে। আমাদের প্রাচীন কালের 

কোন গ্ররুত ইতিহাস নাই। প্রাচীন হিন্দু 
সমাঁজের অবস্থা প্ররূতরূপে অবগত হওয়া 

বড়ই দুরূহ ব্যাপার । আমাদের প্রাচীন 

নাটকগুলি অনেক পরিমাণে আমাদের 

প্রাচীন ইতিহাসের স্থান পূরণ করে। ইতি- 

হাস শুদ্ধ ঘটনাবলীর শৃঙ্খল নহে; অথব। 

রাঁজবুন্দের জীবনীও নহে । এলিজাবেথ 

৪৫ বং্সর রাজত্ব করেন; তাহার পিতার 

নাম ৮ম হেন্রী, তাহার পিতামহের নাম 
৭ম হেন্রী; দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ খ্রীঃ পৃঃ 
২০২ অন্দে হইয়াছিল; এইরূপ কয়েকটি 
বিবরণ অবগত হইলেই ইতিহাস জানা হইল 



অগ্রহায়ণ, ১২৯৭1) হিন্দু নাটকের প্রচীনত্ব। ৩৯৫ 
2১৭২১ ০ হা কি 

না। জাতি, জাতীয়তাঁর সংগঠন, জাতির | হইতে ত্রাঙ্গণ স্থষ্ট হইলেন) বাঁছু হইতে 

উন্নতি, জাঁতির সমৃদ্ধির বিবরণ এবং : ক্ষত্রিয় হইলেন ; উরু হইতে বৈশ্ত হইলেন ; 
জাতীয়ত্বের ক্রমবিকাশ প্রভৃতি কয়েকটা ; এনং পাঁদদ্বয় হইতে শুত্র জন্মিলেন (১)। 

বিষয় লইয়াই প্রত ইতিহাঁস লিখিত হওয়া | এই উপন্যাসে জাতিভেদ প্রথা একেবারে 
উচিত। হিন্দুজাতির এই সকল বিবরণ | সৃষ্টির সমসাময়িক হইল, এবং ইহার প্রাচী- 
জানিতে হইলে তাহাদের প্রাচীন কাঁলের | নত্বের চুড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল। এই উপ- 
নাটকীয় সাহিত্য অনুসন্ধান করা উচিত । ; ন্*সের সত্যাসত্য প্রমাণ করিবার আবশ্তক 

প্রাচীন হিন্দূুজাতির আঁচাঁর ব্যবহার, রীতি | নাই; কিন্তু ইহাতে অন্ততঃ একটি সত্য 
নীতি, রাজনৈতিক অবস্থা, সমাজের অবস্থা, | পাওয়া ষাইতেছে। জাতিভেদ প্রথা যে 
প্রভৃতি সমস্তই এই নাটকাঁবলীতে বর্ণিত | অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত হইয়া! 
আছে। নাটকে কল্িত চরিত্রের সমাবেশ | আসিতেছে, তাহ এই উপন্তাল দ্বারা নিঃ- 

হইলেও, এমন কোন নাটক হইতে পারে ্ মনদেহরূপে উপলব্ধি হয় । এইবপ, অধিকাংশ 

না, যাহাতে দেশের সমসাময়িক ঘটনাবলী | হতি প্রীচীন প্রথা সম্বন্ধে, প্রাচীনতার 
" অথব! সামাজিক অবস্থার ছায়া প্রতিফলিত | পনিচাঁয়ক অনেক উপন্যাস পাওয়া যাঁয়। 

হয় না। নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধেও এইরূপ উপ. 
এক্ষণে আমরা হিন্দু নাটকের প্রাচীনত্ব : শ্াস প্রচলিত আছে । প্রগম নাটক দেবতাঁ- 

সম্বন্ধে কয়েকটি প্রমাণ প্রয়োগ করিব । দিগের মনোরঞ্জনার্৫ঘ স্বর্গে অভিনীত হয়। 

আমাদের দেশের কতকগুলি প্রথ। এত | এই নাটকের প্রথম প্রবর্তক ভরতনামা 

প্রাচীন যে, তাহাদের প্রথম উৎপত্তি ঠিক; মণ্ি। স্বয়ং বাগ্দেবী সরস্বতী নাক রচ- 

কোন্ সময়ে হইয়াছিল, তাহা নির্দেশ করা | ঘিত্রী ছিলেন। আর অভিনয় করিতেন, 

সম্পূর্ণ স্বকঠিন। অনেক সময়ে এই প্রথা- ; অপ্মরাগণ এবং গন্ধব্গণ। কালিদাসের 

গুলি দৈবসস্ভব বলিয়া বর্ণিত হইর! থাকে । | বিক্রমোর্বশী নামক নাটকে এইরূপ একটি 

এবং কখন কখন এতত সম্বন্ধীয় অনেক ; গল্প আছে। বিক্রমোর্বশীর তৃতীয়াঙ্কের 

পৌরাণিক উপন্তাসও পাওয়া যাঁয়। একটি | প্রারস্তে ভরতমুনির শিষ্যদ্বয়েব একটি 
উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে । মনে করুন, ; কথোপকথন আছে । তাহাতে এক শিষ্য 

আমাদের দেশে জাতিভেদ প্রথা কত প্রাচীন, | অপরকে স্বর্গে গুরু-প্রবন্তিত নাটকাভিনয়ের 

তাহা নির্দেশ করিতে হইবে। এই প্রথা | বৃত্তান্ত কহিতেছেন। প্রথমোক্ত বলিতে 
ঠিক কোন্ সময়ে কত বৎসর পূর্বে আমা- ; লাগিলেন, তাহাদের গুরুদেব শ্রীমতী সর- 
দের দেশে প্রবন্তিত হইয়াছে, তাহ নির্দেশ | স্বতী দেবী প্রণীত “্লক্দস্বযন্বর” নাঁমক 
করা সম্পূর্ণ স্ুকঠিন। এতৎ সম্বন্ধে | নাটক অভিনয় করাইতেছিলেন। অভি- 
প্রচলিত উপন্তাসটি বড়ই চমৎকাঁর বলিয়া | নয় হইতেছিল, দেবগণের সমক্ষে; আর 

বোঁধ হয়। ব্রঙ্মা যে সময়ে প্রথম মনুষ্য €১) বভূবুর্ধক্ণো বক্তা দস্তা বান্ধণ জাতঃ ;. 
টি করেন, সেই সময়ে তিনিই জাতি- বদ্ধণো বাহদেশাচ্চ জাভা কৃতি জাত: | 
ভেদ প্রথা প্রবন্তিত করেন। ব্রহ্মার মুখ উরুদেশীচ্চ বৈশ্ঠাশ্চ পাঁদতঃ শুদ্র জাতর়. : 

ঠা চি উট 

চা 

০০০ 



অভিনয় করিতেছিলেন প্রথিতনায়ী উর্বশী, 

মেনক! প্রহ্ৃতি অঙ্গরাগণ। উর্বশী লক্ষী- 

চরিন্ন এবং মেনকা বারুনীচরিতব্র অভিনব 

করিতেছিলেন। বারুণী (মেনক1) লক্ষীকে 
(উর্বশীকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, সমবেত 

সকেশব লোকপ।লগণের মধো কে তোমার 

মনোমত বলিয়া! বোধ হুয় | উর্বশীর বলিতে 

হইবে “পুরুষোত্তমে' ॥ উর্বশী ইতিপুর্কে 

প্রাণদাতা পুরুরবার ভূবনমোহনরূপে উন্মা- 
দ্রিনী; পুরুরবার নাম তাভার জপমাল।। 

উর্বশী নাউকাঁভিনয় ভলিয়৷ গেল; নিজের | 

মনের কথা বলিয়া ফেলিল, নামের 

আদ্যক্ষরদ্ধয়ের সাদৃশা দেখিয়া বলিল “পুরু- 
রবসি”। স্বপ্রবত্িতশান্্েৰ এইরূপ অবমাননা 

দেখিয়া উপাধাৰ উর্ধশীকে অভিশাপ 

দিলেন, “তোর দিব্য জ্ঞান নই হইবে ।” 

উর্ধশীর' শাপে বর হইল । দেবরাজ ইন্দ্র 

তাহাকে আশ্বাস দির মণ্তালোকে পুরুর- 

বার মহিষা করিয়া পাঠালেন । (বোধ- 

হয়, নাটক শাস্বের শেচন্ 

কারবাৰ জন্যই কালিদাস বিক্রমোব্বশীতে 

এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিরাছেন, এবং 
এই উপন্যাসটি নাটকের প্রাচীনতারও 

সম্পূর্ণ পরিচায়ক । 

হিন্দু নাটকের প্রাচীনতা প্রমাণ করি- 

বার আরো একটি প্রকষ্ট উপায় আছে। 

কোন একখানি নাটক মনোঁযোগ পুর্ববক 
অধ্যয়ন করিলে সেই নাটক হইতেই 

তাহার প্রাচীনতার পবিচাঁরক অনেক- 

গুলি আভ্যন্তরীণ প্রমাণ পাওয়া যায়। 

আমরা মৃচ্ছকটিক নামক €১১ প্র(চীন 
লাশ শিপ তি পশ্পাপিশাপ্িপীিশিশীপিশীপীশি 955 পাশা শিস শিস্পিসশশশি 

(১) প্রচলিত সংস্কৃত 

মৃচ্ছকটিক সর্ব্বপেক্ষ। প্রাচীন বলিয়া! বে।ধ হয়। 

নাটকাবলীর মধ্যে 

|] 

ূ 
: 

প্রাতিপাদন 

৷ ছিলেন, 

শশা শশী্পীপশপাীকীশ্শাশীশীতি শি শশা শশী শি শি শি 

বীজ বলিয়া নির্দেশ করেন। 

বর্ষ ন্রমে অগ্রিপ্রবেশ 

(অঞ্টম খণ্ড, অষ্টম সংখ্যা । 
২১ ০ জি শি পপ পা পপ 

নাটক হষ্টতে কয়েকট প্রমাণ প্রয়োগ 
করিতেছি । সংস্কত নাটকের প্রস্তাবনায় 
ক্ত্রধারের মুখে নাটকব্ণারদিগের যৎকি- 

ফি পরিচয় থাকে; অন্তত তাহাতে 

সমাসবদ্ধ বিশেষণসংযুক্ত গ্রস্থকারের নামটি 

জানা যাঁয়। মুচ্ছকটিকে নাটকরচ- 

চয়িতার কিছু বিস্তৃতি বিবরণ আছে। 

তিনি গজেন্দ্রগতি, চকোরনেত্র, চন্দ্রানন, 

রূপবান, ক্ষত্রিয়শ্রেই এবং অপরিমিত বল- 

শালী ছিলেন। তীহাঁর নম শুদ্রক ছিল। 

| তিনি খক্ এবং সামবেদ, গণিতশান্ে এবং 

নৃত্যগীতাদি ললিতকলা এবং ভক্তিশিক্ষা 

প্রড়তিশান্ত্রে বিশারদ ছিলেন। তিনি 

স্বীয়পুত্রকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া, 

মশ্বমেধঘজ্ঞ সমাঁপনপুর্ববক দশদিনাধিক শত 

করিয়াছিলেন। 

অপ্রমন্ত, বেদজ্ঞশ্রেন্গ, 

হপোধন বাহুযদ্বনিপুণ ছিলেন । 

এবং তিনি স্বয়ং রাজা ছিলেন। কিন্ত 

গতখানি বর্ণনার মধো, তিনি কোন্ 

নাজ ছিলেন, তাহার নামগন্ধটি 

পর্যান্ত নাই । রাজাশূদত্রক কোন্ দেশেব 

বাঁজাছিলেন, কোন্ সময়ে প্রান্ত ত হইয়া- 

প্রন্ৃতি তত্ব কিয়ৎ পরিমাণে 

জানিতে পারিলেই তদীয় গ্রন্থের সমব 

নিকপণ করা ঘাইত। কিন্য এতৎসন্বন্ধে 

কিছুই জাঁনিবার উপায় নাই। কেবল 

এই পধ্যন্ত জানা যায় যে, প্রাচীনকালে 

ভারতবর্ষে শুদ্রকনামে একজন প্রবল পরা- 

মশালী রাজ ছিলেন । কেহ কেহ তাহাকে 

অন্ধবংশীয় মগধরাজগণের প্রথম রাজা 

বলিয়। নির্দেশ করেন এবং কেহ২ তাঁহাকে 

বিক্রমাদিত্যে বনুপূর্ধবন্তী জনৈক অবস্থী 
এবং এই 

ভিশি শুদ্ধবব্যসনা, 
এবং 

(দাশের 



অগ্রহায়ণ, ১২৯৭।) 

রূপে তিনি শ্রীষ্জম্মের ছুই অথবা 
শতাব্দী পূর্বে বর্তমান ছিলেন বলিয়া নির্ণীত 
হইয়াছিল । কিন্তু এই শূর্রকরাজ! এবং | 
মুচ্ছকটিকের লাঁটককাঁর প্ররুত্ত পক্ষে একই | 
ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া কোঁন সন্তোষজনক | 

প্রমাণ পাওয়া যাঁয়না। এই সকল আন্ত- | 

মাণিক কথ ছাড়িয়া দিয়া আমরা প্রস্তা ূ 

ৃ 
ৃ 
ূ 

র 

ূ 
ৃ 
| 

বনোক্ত বিবনণে একটি অপেক্ষাকুতত সাঁর- 

বন্তর কথা পাই না। তিনি “অগ্থি প্রনেশ দ্বার! 

প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াভিলেন” এই কথাটি 
প্রান্তের অন্তিশয় প্রাচীনান্বেব একটি প্রমাণ । 

হিন্দশান্বান্ুসাঁরে এইরূপে “অগ্নি প্রবেশ দ্বার! 

আত্মহত্যা কর! মহাপাঁপ |,” কিন্ অতি 

গ্রাঁচীন কালে মন্তসংহিতাদি সংগৃভীত হই- 

»বার সময়ে এরূপ প্রথ! প্রচলিত ছিল বলিষা 

বোঁধ হয়। রাঁমারণে শরভঙ্গ নামক গমির | 

এইবূপ আগ্রি প্রবেশের কথা আছে। সম্ভবতঃ 

বৌদ্ধধর্ম প্রচারের আদিম অবস্থার এবং 

কলিধুগ-প্রাক্তা ধর্্শীক্সীদি সংগৃহীত ৃ 

হইবার পুর্বে, অর্থাৎ শ্রীঃ পুঃ দ্বিতীয় অথবা | 

তত্তীয় শতাব্দীতে, এই নাটক লিখিত হইয়া 

ছিল। এইলন্ গ্রন্থকাঁরের অগ্নি প্রবেশ দ্বারা 

মত্য সমাজে দূষনীয় বলিয়া পরিগুভীত হয় 

নাই ; এবং এই জন্যই প্রস্তাবন1-লখক ০১) 

(১) সাধারণতঃ অনেকের বিশ্বাস নাটককার 
্য়ংই প্রস্তাবনায়+ শুত্রধারের মুখে আত্মপরিচয় প্রদান 

করিয়। থাকেন। এইরূপ ধারণা সত্য হইলে সৃচ্ছ- : 

কটিকের প্রাস্ত(বনা বড়ই কৌতুকবহ বলিয়া বোধ- 

হয়। গ্রন্থক(র স্বয়ং কি করিয়া লিখিলেন, তিনি ; 

১০০ বৎসর ১* দিন বচিয়া মরিয়াছিলেন। একজন 

টাকাক।র বলেন, তিনি জো[িয-শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন; স্বকীয় 

বিদ্যা প্রভাবে তিনি ভবিষ্যংকে অতীত বলিয়। বর্ণনা 

করিয়াছেন । এই টীকাকারের প্রতি যথাষোগা সন্মান 

প্রদর্শন পূর্নক সকলেই সহজে অনুম।নকরিতে পারেন 

যে, প্রায় প্রত্যেক নাটকেরই প্রস্তাবন। দ্বিতীয় বাক্তির 
লিখিত। 

৫৯ 

1 

' পরিচয় দিয়াছেন । 

৩৯৭ 

অসম্কুচিতচিত্তে গ্রন্থ মধ্যে এই কথার সঙ্ি- 
বেশ করিয়াছেন । নিয়লিখিত প্রমাণ 
এই মতের সম্পূর্ণ পরিপোষক। 

প্রায় প্রত্যেক নাটকে শকার অথব! 

বাজশ্যাল বলিয়া একটি চরিত্রের সমাবেশ 

গাকে। শকাঁর অনেকটা ইংরাজি 01০ 

এব (ভাড়ের ) সদৃশ। শকার সাধারণতঃ 

বাজরক্ষিত বলিয় ছুক্ন্মান্থিত, মূর্খ, ভীরু, 
এবং দুর্ধলের উংপীড়ক। তাহার কথা 

ততোপম, পুলকুক্ত, এবং লোকণ্তায়-বিরুদ্ধ। 

সুচ্ছকটিকের শকার সংস্তানকও এইবপ 
ঢশ্চরিত্র ও ছুক্ষিয়ারত। স্বান্ুরূপ সঙ্গি- 

 ঘন্ডিবাভাঁরে বসন্তসেনার পশ্চাছর্তী হইয়া, 
ব্মন্তসেনাকে সম্বোধন করিয়া শকার মহাশিয় 

রামায়ণ এবং মহাভারতের শ্রাদ্ধ করিয়াছেন, 

এবং নিজের অদ্ভূত এবং অগাধ বিদ্যাবুদ্ধির 

কতকগুলি' শ্লোকে, 
রানণবশীভুতা। কুন্ী, হনুমানের স্ুভদ্রাহরণ, 

বামভয়ে দ্রৌপদীর পলায়ন, চাঁণকা কর্তৃক 
দ্বৌপদীর কেশাকর্ষণ প্রস্থতি অদ্ভুত ইতি- 

ভালজ্ঞতাঁর পরিচয় আছে। এক্ষণে প্রশ্ন 

হইতেছে, সতস্কানক শুদ্ধ রামায়ণ, এবং 

মহাভারত হইতে কেন উদাহরণ তুলিল, 

এবং পুরাণাঁদি হইতে কেন একটিও উদাহরণ 

গভণ করিল না। গ্রন্থকার অবশ্ত মহামহোৌ- 

গাধার এবং অশেষশীস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। 

তিনি বাঁমীতণ, মভাঁভারত, এমন কি চাণ- 

ক্যের কথা পর্যন্ত তুলিলেন, কিন্ত কেন 

বে তিনি পুরাণোক্ত ব্যক্তিগণের নাম একে- 

বাবেই করেন নাই, তাহার সন্তোষজনক 

কোন কাঁরণ দেখা যাঁয় ন;। এই জন্য ইহাই 

সম্ভবপর বলিয়া বোঁধ হয় থে, পুরাণাদির 

পূর্বেই এই নাটক লিখিত হইছিল) এবং 

তখন পধ্যন্ত পুরাণসমূহের একেবারেই 



৩৯৮ 

সংগ্রহ হয় নাই, অথবা! হইয়া থাকিলেও | 
তাহাঁদের বহুল প্রচার হয় নাই। চাঁণকোর 
নামোল্লেখ থাকাতে চন্দ্র গুপ্টের রাজত্বের পর 

নাটক প্রণীত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। 

চন্ত্রণুপ্ত শ্রীঃ পৃঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষভীগে 
বর্তমান ছিলেন। স্থতরাং শ্বীঃ পুঃ তৃতীয় 

শতাব্দীর শেষভাগে, অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীর 
প্রারস্তে, এই নাটক প্রণীত হইয়াছে বলিয়া 

নির্দেশ করা যাইতে পারে । 

এই নটকের প্রাচীনত্বের আর একটি : 

দৃঢ় প্রমাণ আছে। বৌদ্ধধর্মের প্রাছুর্ভাব : 
ভারতের অনেক উপকার করিয়াছে, তাহা 

বোধ হয় বিদ্জ্জন মাত্রই স্বীকার করিবেন । 

বৌদ্ধধর্মের তেজঃ প্রভাবে ত'ৎকালিক হিন্দু- 

ধর্টের কুসংক্কান সক্গল ভম্মীভৃত হইঃ 
এবং হিন্দুধন্ম সম্পূর্ণনূপে সংস্কৃত হইয়া নবজীবন] এ 
লাভ কনিয়াছিল। ইহাই অভাদরালোকে | 

অন্ধ তমসাচ্ছন্ন প্রাচীন ভাবতেতিহাস স্তানে | 

স্থ(নে উদ্ভাসিত হইরাছে। এই ধর্ম দরিগন্ত- | 

ব্যাপিত হইয়াছিল বলিয়া, সময়ে সময়ে ; 
বৈদেশিক পরিব্রাজকগণ ভারতে আগমন ্ 

করিয়া স্ব স্ব সময়ের প্রকৃত ইতিভাস লিপি- 

স্প্পপী পাশ্পীিশ শিপ পিসী প্সিস পা সপিশলপাসপীি স্পা শশিশি স্পপ্প্পেীীপপস পপ 

বদ্ধ করিয়াছেন । প্রকৃতপক্ষে, বৌদ্ধধর্মের 

ইতিহাস পাঠ করিলে ভারতবর্ষের অনেক 

এঁতিহাসিক তত্ব অবগত হইতে পালা বায়। 

প্রাচীন সংস্কত কাব্য এবং নাটকাঁবলীর 

মধ্যে বৌদ্ধধন্থর ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়! যায়। এই সমস্ত গ্রন্ত মনোযোগ 

পূর্বক পাঠ করিলে অনেক অভিনব ইতি- 
হাসিক তত্ব আবিষ্কার করা যাইতে পারে । 

ললিতবিস্তর প্রতি বৌদ্ধদিগেন ধর্থগ্রন্থগুলি 
অধ্যয়ন করিয়া, অন্যান্য গ্রন্থোক্ত বিবরণাঁ- 

বলী পাঠ করিলে, অনেক প্রতিহাঁসিক ঘট- 

নার সময় নির্ঘেশ করা যায় এবং জাতীয় 

। পুপ্বে লিখিত হইয়াছে । 

ইভাঁতে 

হইমাছে। 

ইতবাজিতে 

বলে, তাহাও প্রথম হইতে শেষ পর্যাস্ত 

| রীতি নীতি এবং সমাজের প্রত অবস্থ' 

জানিতে পারা যাষ। মুচ্ছকরটিকের স্থানে 

স্বানে বৌদ্ধধন্মের উল্লেখ এবং বৌদ্ধ সন্গযা- 

। সিদিগের বুন্তান্ত আছ । যেরূপভাবে এই 

বিষয়গুলি বদিত হইছে, তাহাতে বোধ 

হীন অবস্থা ছিল 

ইহার 
বৌদ্ধরা তথন 

হয়, বৌদ্ধধন্মেনর তখন 

না। এবং প্রচলিত ধর্মের সভিত 

কোঁন বিরোধ ছিল না। 

একটি সবিশেষ পরিচিত এবং ক্ষমতা- 

রি সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিল। 

ক্ষণে, বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থাদি পাঠে জানা যায়, 

নি জন্মের ডুই শত অথবা 

' বত্সর পুর্ব্বে ভারতে বৌদ্ধধর্মের এই 

রূপ অবস্থা ছিল। হ্রীঃ পুঃ চতুর্থ শতাব্দী 

ইতে বৌদ্ধধর্ম গ্রাবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠে 3 
এবং গ্রীষ্ট দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে এই ধর্ম 

ভারতে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ প্রভ হইতে আরম্ভ 

ভয়। স্যনতরা” আমরা অনেক পরিমাণে 

নিঃসস্কুচিতচিস্তে 
সবাই জন্মেপ দুই শত বত 

লিখিত হইরাছে | 

৬)০ ০0 শত 

নাদতে পাবি যে, অন্ততঃ 

সর পুবের মুচ্ছকটিক 

এইব্প নানাবিধ আভান্তন্নীণ প্রমাণ 

প্রয়োগে প্রতিপন্ন করা যাইতে পানে "ষ, 
শুচ্ছকটিক অন্ততঃ গ্রীছ জন্মের ছুই শতাব্দী 

মুচ্ছকটিক এক 
খানি পূর্ণাঙ্গ নটিক। অন্ত প্রাচীন হইলেও 
ইহাঁভে আধুনিক পূর্ণাঙ্গ নাটকের সমস্ত 
লক্ষণই বন্মমান আছে। অতি কৌশলে 

দুইটি বিভিন্ন উপন্তাস সংমিশ্রিত 
তি কৌশলের সহিত নাটকের 

প্রতিপাদ্য বিষন ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে । 
যাঁহাকে 7196-20691996 (3) 

(॥) উপসংহারৌৎ্স্ুক্য। 



৩৯৯ 

এর উচ্চ সমভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে | 

শ্রেণীর নাটক লিখিত হইবার অনেক পৃর্ব্বেই 

যে নাঁটকের সৃষ্টি হইয়াছে, তদ্দিষয়ে অন্ুমাত্র 

সন্দেভ থাকিতে পারে না। বৌদ্বধান্মেব ও 

'অনেক পূর্বে যে ভারতবর্ষে নাটকের প্রচার 

ছিল, নিয়ে তদ্িধয়ে একটি অখগুনীয় প্রমাণ 

দেওয়া যাইতেছে । 

ভগবান্ পাঁণিনির ব্যাকরণে নাটকের 

প্রাচীনতার পরিচায়ক একটি স্তর আছে, 

"স সুত্রটি এই, “পা্রাশর্যশিলালিভাং ভিক্ষু 
নট ক্ষাত্রয়োঃ ৮1 এইটি “চিনক" প্রত্যবের 

বিধায়ক একটি স্ত্র। পারাশর্ধা প্রণীত 

ভিক্ষস্থন ধাহারা অধ্যরন করেন, তাহাদিগকে 

“পারাশরিণঃ ভিক্ষবং এবং (শলালিমূনি 

প্রণীত নটস্তর যাভানা অধ্যয়ন করেন, ও ভা- 
দিগকে "শৈলালিনোনটাঃ” বলা হয় । এই 
স্তন দ্বালাস্পইই প্রভীরমান হয় দে, পাণিনির 

পূর্বে শিল 
এবং তিনি নাটক শান্সের কত রচনা করিয়া 

শিযাহেন। পাণিনির পুর্ধে নাটক প্রগণ শুদ্ধ 

প্রবন্তিত ছিল, তাহা নর, কিন্ট পুর্ণাঙ্গ নাটক 

অধান্বনীর শান্ত্রন্রপে বর্তমান ছিল, ইহাই 
স্পঞঈ প্রমাণিত ভন । এক্ষণে পাণিনি কোন্ 
সমন্সে বর্তমান ছিলেন, তাহা নির্ণয় করিতে 
পপিলেই হিন্দু নাটকের অনি 

[লিনানক এক জন মুনি ছিলেন, 

গ্রাচীনন্ত 

ৃ 
ূ 

ক 

এ, 

৮ ০ ০০ ০৮ লশপপস্ল নি শি পি শপাশীটা শসা পপি শপপিপা সস পপ সপপাপপপেসপপসপোসল 

1 

- 

টিটি: 

মপর্ণরূপে প্রমাণিত হইতে পারে। পরম 

পপ্তিত অধ্যাপক গোল্ডষঈকর “নির্ব।(পোহ- 

বাতে” * প্রভৃতি পাণিনি হ্যত্রের স্থক্ষম 

সমালোচন। দ্বারা অতি সুন্দররূপে দেখা- 

ইনাছেন ষে, পাণিনি বৌদ্ধধন্মীভ্যুদয়ের বহু 
পূর্ববর্তী ছিলেন। পাঁণিনির সময় নিরূপণ 

সম্বন্ধে অধ্যাপক গোল্ডি্করের এই মত 

ক্ষণে প্রচলিত মত হইয়াছে । বুদ্ধদেব গ্রীঃ 
পৃঃ ৬ষ্ঠ শতাক্ীর শেষভাগে আবির্ভত 

হহয়াছিলেন। অতএব নিঃশঙ্কচিত্তে বল। 

বাইনে পারে যে, গ্রাঈজন্মের ছয় শত 

নসররও অনেক পুর্বে ভারতবর্ষে নাটক- 

গ্রথা প্রবন্তিত ছিল । 
অন্য এতিভাঁসিক প্রমাণাভাবে আমা- 

দিগকে এই কথা বছিয়াই ক্ষান্ত হইন্তে হই- 
তেছে যে, ত্রীঃ পৃঃ ষষ্ঠ অথবা সপ্তম শতাব্দীতে 

বল পরিমাঁণে নাটকের প্রচার ছিল। ইহা 

পেক্গা ও অনেকপপুর্বকালে আমাদের দেশে 
নটকের প্রচার ছিল, এরূপ অনুমান করি- 

বথেছঈ কারণ আছে । এমন কি, 

মভাভারতে পর্যান্ত নাটক প্রথা! প্রচলনের 

ভাঁষ পাওয়া যাঁয়। এই সকল এবং নাটক 
সন্ধান্ধে অন্তান্তি কথা আমরা বারান্তরে প্রকাশ 
কারু 1 

বান9 

শ্রীস্ুরেশচন্দ্র বল। 

ভিখারী । 
(১) 

আমিও £তাদেরি একজন-_ 

আমিও শৈশব-স্ুখে 

* পাণিনির এই সৃত্রদ্ধার। 
নিঃ পূর্বক বা ধাতুর উত্তর “কত” প্রতায়ের “ত" 

স্থানে “ন” হয়। বৌদ্ধদিগের অপবর্গবাঁচক “নির্র্ব(ণ” 

শব্দ পাণিনির বকরণে নাই। এমন কি “নিকা 
দীপ” প্রতি স্থানে “নিবে যাওয়।” আর্গে পাণিনি 

বেড়েছি মায়ের বুকে ; 

আমিও বাবার কোলে পেয়েছি যতন; 

আমিও কিশোর বেল। 
কপ সপ 

বামুশৃন্ততা অর্থে “নির্দাণ” শব প্রয়ে।গু করেন নাই। কাতায়নের 
বৃত্তিতে এবং প 

মর্থ পাওয়া যায়! 

অনুম।ম করেন, শাকাজন্মের পূর্বেই ” শিপি বর্ত- 

মন ছিলেন। 

[তগ্রালি ভাষে, তেই এই “নিবে যাওয়া” 

ইহা হইতেই গোঁন্ডষ্,কাঁর 



8০০ নব্যভারত । (অষ্টম খণ্ড, অউম সংখ্যা 

. খেলেছি সাধের খেলা) কেউ নাহি দেয় দেখা, 

আমারো সোহাগ ছিল “সোণা, যাঁছু, ধন”, | খজিতেছি দো"রে দোরে আপনার জন; 

আমিও তোদেরি একজন ! শত দূর, শত পর, 
(২) শত দুখে মর মর। 

আমিও তোঁদেরি একজন-_ তোরাকি আমার কেউ হবি গো আপন ? 
আমারো, ভূলাতে জাল আমিও 'তাঁদেরি একজন ! 

পরিয়া মুকুতা মালা, (৬) 

সরল তরল উষ। দিত দর্শন ; আমিও তোঁদেরি একজন-_ 

ূ 
নিতুই সীঝের করে তোরা যে দেবের শিশু, 
হাঁসিত আঁমারে। ঘরে ৃ আমি নীচ, হীন, পশ্ত, 

উজল সুধাংশড খানি সোণার বরণ। ; আমারে দিবি কি তোরা মান্ষজীবন ?_- 

আমিও তোদের একজন । বিন্দু বিন্দু প্রাণ দিয়! 

(৩) মৃত দেহ বাচাইয়া, 

নিও তোঁদেরি একজন__ দেখবি কিষা দেখিলে হয় না মবণ? 

প্রকৃতি আমারে হাঁসি আমি ও তোদেরি একজন ? 
র 

পরিত ভূষণ রাশি, ৃ (৭) 

উছলি পড়িত ছটা মধুর মোহন ! ৃ আমিও তোদেরি একজন-_ 

শ্তামল রসাঁলে থাঁকি তোরা আলোকের পাখী, 

গাহিত আমাঁরে। পাখী, ৃ আমিই আঁধারে থাকি, 

ফুটিত আমারে! যুথি জাতি বেলিগণ ! | কখন চেনেন আখি আলোক কেমন ! 

আমিও তোঁদের একজন ! ূ পতিত এ হীন প্রাণ 

রি ূ তোরা কি করিবি ত্রাণ, 

আমিও তোঁদের একজন-- ূ তোরা কি আমার কেউ ভৰি গো আপন ? 

আমারে! এ বুক ময় আমিও তোদেরি একজন ! 
| 

কত কি উচ্ছ্বাস বয়, | (৮) 

তরঙ্গে তরঙ্গ ছোটে করি গরজন ; আমিও তোদেরি একজন-_ 
আমারো মরমে সাধ, তোদের জনম যেখা। 

(মেঘেতে লুকানো চাদ ) আমিও হয়েছি সেথা, 

আমরো হৃদয় আছে, আছে প্রাণ মন ।-- | তবে যে ভিখারী আমি কপাঁলে লিখন ! 

আমিও তোদেরি একজন ! থাকি এই অন্ধকারে, 
(৫) র মন্ধ কুপ কাবাগারে, 

আমিও তোদেরি একজন-_ হাঁসেনা রবিটি হেথা বহেনা পবন !-_ 

আজি আমি বড একা, ূ 'আঁমিও তোদের একজন ! 



গরঅহায়গ, ১২৯৭।) 

(৯) 
আমিও তোদেরি একজন-_ 

আজ রে জীবনে মরা, 

কালিমা মরিচা ধরা, 

আঁধারে আধাঁরে হায় নিবিছে জীবন ।-_ 

তোদের সুখের বাস, 

আলো সেথা বার মাস, 

তোদের আনন্দ-ভূমি নন্দন কানন ! 

পাবিজাঁত ফুল ফোঁটে, 

মন্দীকিনী নিতি ছোটে, 

নিশিতে টাদিম! হাসে উধায় তপন !-_ 

সব ভাই সব বোন, 
সবে আপনার জন, 

'একটী ভিখারী নাই আমার মতন ! 

আমিও তোদের একজন 

' তোরা কি আমার হবি, 

“আমারে” আমার কবি, 

ঘুচাবি এ পরাণের জলন্ত বেদন, 

অণু অণু প্রাণ দিয়া 

মৃত দেহ বাঁচাহয়া, 
দেখাবি কি দেবেশ মধুর কেমন, 

তোমাদের পিছু পিছু, 

আমি কি পারিব কিছু, 

জীবনেন “মহাব্রত” করিতে সাধন, 

আমালে কি ভিক্ষা দিবি, অমবরজীবন ? 

আমিও তোদের একজন ! 

শরীপ্রিয়-প্রসঙ্গ-রচয়িত্রী | 

ধন-বিজ্ঞীন (২) 

ধনোতৎ্পতি। 

ধনের উৎপত্তি ৩ প্রকারে সংঘটিত ভয়, 

(১) প্রাকৃতিক জড়পদার্থ হইতে, (২) মূলধন 

হইতে ও (৩) শ্রম হইতে । এই ৩টী মিলিত 

ও পৃথক্ পৃথক ভাবে ধন উৎপাদন করিতে 

সমর্থ । 

(১) প্রারুত্তিক জড় পদার্থ--এই শ্রেণীর 

মধ্যে ভূমিই সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু প্রাক্কৃতিক 

অবস্থায় যে সমস্ত পদার্থের আদান প্রদান 

হইতে পারে, তৎসমুদ্ররই ইহাঁর অন্তঃপাতী | 

মনুষ্য মাত্রেরই ভূমির আবশ্তকতা অপরি- 

হা্য, কারণ অবস্থিতি করিবার জন্য সকলেরই 

একটু স্থানের প্রয়োজন হর, তার পর পৃথি- 
বীতে স্বভাবতঃ যে সকল আহারোপযোগী 

দ্রব্য জন্মেনতাহার দ্বারা বহু সংখ্যক মন্গুষ্যের 

ভরণ পোষণ নির্বাহ হয় না, এজন্য মামুষ 

কেবল অবস্থিতি করিবাঁর স্থান পাইয়াই 

নিশ্চিন্ত হইতে পাঁরে নাই, শশ্তোৎপাঁদনের 

জন্য ক্ষেত্রের অনুসন্ধান করিতে বাধ্য 

হইয়াছে । এইরূপে ক্রমে ক্রমে ভূমির 

আবশ্যকতা! বৃদ্ধি হইয়া আস্তে আস্তে ভূমি 
ধনোতৎপত্তির একট মুখ্য পদার্থ হইয়! 

উঠিয়াছে। 

(ক) সান্লিধ্য,(খ) সাধান্ব,গ) ফলশালীত্ব 

ও (খে) প্রতিদ্বন্দিতা ভেদে ভূমির টি 
তারতম্য হইয়৷ থাঁকে। 

(ক) সান্নিধ্য £-যদি আবশ্বকীয় ভূমি 

মূল্যবান ভূমির নিকটবর্তী হয়, ত:হ হইলে 
তাভার মূল্য অধিক হইয়া থাকে, কারণ 



৪০২ নব্যভারত। (অটম খণ্ড, মঅক্ট সংখ্যা. 

যে "কল হেতুতে প্রথম মি মূল্যবান হই- ; ধন বলা যায়, যাহা আবশ্তকীয় ব্যয় সমুদয় 
য়াছে, দ্বিতীয় ভূমিতেও সেই সকল হেতু ; নির্বাহ করিয়া ভবিষ্যতের উৎপাদনের জন্য 
বিদ্যমান আছে। বাচাইতে পারা যায়। ভুমি এক মাস 

(খ) সাধ্যত্বঃ-- যে উদ্দেপ্তে ভূমিগ্রহণ করা ; খাটিয়া নিজের ও পরিবারের ভরণ পোষ- 

যায়, সহজে সেই উদ্দেশ্তে সিদ্ধ হইতে : ণাদি সম্পন্ন করিয়া যাহা ভবিষ্যত্তের উৎ- 
পারিলে সেই ভূমিকে সাধ্যত্ব-গুণ-সম্পন্ন বল! | পাদনের জন্য বাচাইতে পার, তাহা তোমার 

যায়। কোন কোন স্থলে জঙ্গল কাটিয়া গর্ত ; সেই মাসের মূলধন। ইহা অর্থও ষুদ্রা 
বু'জাইয়াখ্রাল কাটিয়া, গাথনি ভাঙ্গিয়ভূমিকে । উভয় প্রকারের বলা যাইতে পাঁরে। মূল- 

প্রয়োজনস্থকর করিয়া লইতে হয়, এরূপ ৷ ধনের প্রধান উদ্দেশ শ্রামিককে শ্রমকাধ্যে 

স্থলে অবশ্তই ভূমির মূল্য কম হইয়া থাকে ।  পরিপোষণ করা । 
কিন্ত অনায়াস ব্যবহার্য হইলে তাহার মূল্য | মূলধন ছুই প্রকারের হইতে পারে; € 
অধিক হয়। ৷ মূলনন একবারের ব্যবহারে শেষ হইয়া যায়, 

(গ) ফলশালীত্বঃ--একই ব্যয়ে কোন ূ অর্থাং একবার ব্যবহার করিলে সেই 

ভূমিত্তে প্রচুর ও কোন ভূমিতে অল্প জন্মে, আকারে পুনরায় ব্যবভার কী হায় না)" 

স্থতরাং যে ভূমিতে সহজে অধিক উৎপন্ন হয়, । তাহাকে ভ্রামামান মূলধন কহে, আঁর যাস 
তাহারই অধিক আদর হইয়া থাকে, অর্থাৎ । হইতে পুনঃ পুনঃ ধনের উৎপত্তি হব, 

ফলশালীত্ব অনুসারে ভূমি ধনোতপাদনে । তাহাকে স্থাবর মূলধন কহে। অন্ন ইন্ধন , 

সমর্থ হয়। ত্রাম্যঘান মূলধন ; ভীত, বাইশ, নেভাই 
(ঘ) প্রতিদ্বন্দিতা £--কোন কোন সময়ে; স্াবর মূলধন। ভ্রামামান মূলধনের মূল্য 

এবাপ ঘটে যে, একই ভূমিখণড বহু ব্যক্তির | উভাঁর ক্রয়ে "য অর্থ ব্যর হইয়াছে সেই ধন, 

লইবার আবশ্তক হয়) এরপ স্থলে গ্রাহকের | ও উহার নিয়োগে যে বন্ত উৎপন্ন হয়, ভাহা ও 
আধিক্য প্রযুক্ত প্রকান্তে বা অপ্রকাশ্তে | লভ্যাংশ, কিন্ত স্থাবর মূলধনের মূল্য মূল- 

একরূপ নীলাম চলিতে থাকে, তাহাতে । ধনের কিরদংশ ও উভাঁর ক্ষয়ের ক্ষতিপূবণ 

ভূমির মূল্য বাড়িয়া যায়, কাঁজে কাজেই ! ও লভ্ভাংশ । ভ্রাম্যমান মূলধনের উৎপন্ন 

ভূমি অধিক উৎপাঁ্নে সমর্থ হইয়া উঠে। ! ত্ততগ্ণাৎ একবার ব্যবহারে ভস্তগত হস, 

জন সংখ্যার বৃদ্ধিই পতিদ্বন্দিতার প্রধান । কিন্ধ স্তাবর মূলধনের উৎপন্ন যত কাল উহা] 
কারণ) চেষ্টা দ্বারা স্থান বিশেষের জন | ব্যবহার করা যায়, ততকাল ব্যাপিয়া হইয়া 

সংখ্যা বৃদ্ধি করিরা ভূমির মূলা বাড়ান যাঁয়। । থাকে । 

কোন ভূমি ছ্বয়ের উৎকর্ষাপকর্ষ অবধা- বিলাস দ্রব্য সকল কোন মূলধন বলিয়া 
রণ করিতে হইলে বিচাধ্য গুণ ব্যতীত অন্য | গণ্য হইতে পারে না, কারণ উহ্বার উৎ- 

সমস্ত গুণ উভয় পক্ষে তুল্য করিয়া লইতে : পাঁদনে যে মূলধন নিয়োগ করা যায়, 
হয়, ইহা! ভিন্ন বিশুদ্ধ মীমাংসায় উপনীত | বিলাস পদার্থ গুলি সেই মূলধনের রূপাস্তর 
হইবার কোন উপায় নাই। , | মাত্র, বিলাস দ্রব্যের ক্ষয়ের সহিত সেই 

(২) মূলধন £-ধনের সেই মুল অংশকে মূলধনের 9 ক্ষর হইয়া গাকে । কেহ হয়াদ 
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তাঁল রে দেশের কোন অনিষ্ট ত তয়না। * 

মূলধনকে নিশ্রিয় অবস্থার রাখিলে উহ 
অন্তংপাদক ভইয়া যায়। টাকা পুভ্তির। 
ব্লাথা, অচলভাবে সঞ্চর করা ও গহনা করা 

এই কারণে দূঘণীয়। আজকাল গহনার 

বলিবেন যে, বিলাস প্র দ্রব্য বিক্রয় করিয়া 

যখন লাভ হয়, তখন উহা। মূলধন নহে । ইহা 

কি গ্রকারে বিশ্বাস করিতে পারি? এ 

প্রশ্নের উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, ! 

বিলাস দ্রবা স্বয়ং যখন কোন শ্রমের পরি- ূ 

পোঁষক নহে ও অন্য শ্রমের উৎপাদক নহে, বিরুদ্ধে অতি গভীর প্রতিবাদের স্বর শুনি- 

তেচি : কিগ্ত গহন? দ্বারা ধনকে._অন্তুৎপাদক 
অবস্থার রাখা হইলেও এ দেশের বর্তমান 

অগচ ক্ষয়েই উহ্ার পরিসমাপ্তি ভয়, তখন 

উহা কদাচ মূলধন শব্দের বাচ্য হইতে 
পারে না। অবস্থায় উহা দূষণীয় বলিতে পারি না) 

ভাব, একজন লোক গহনা গ্রস্ত | কাঁবণ ইহ সকলেরই বুঝা উচিত যে, মূলধন, 

করিতেছে ও একজন লোঁক দ1 গড়িতেছে । | ক্রিয়াশাল অবস্থায় থাকিলেই লাভ হয় না, 
এ স্থলে গহনাটা বিলাস দ্রবা, উহ1 যে | উহ্থা উৎপাদক ভাবে ক্রিয়াধীল হওয়া চাই । 
ব্যবহার করে, তাভাঁর শ্রমকার্ষযে কোন | বাহারা গহনা প্রথার দোবারোপ করেন, 

অতিরিক্ত যোগ্যতা লাভ হয় না এবং ; ভাগবা গভনার মূলধন নিয়োগের কোন 
শ্ঙপকে কোন উৎপাদক ভাঁবে ব্যবহাঁর | প্রশস্ত পথ দেখান না। সেভিংব্যাঙ্কে কোন 

করাও খায় না; সুতরাং উভা মূলধন শব্দের । কোন জেলায় গবর্ণমেণ্টের ই বৎসরের 

'হিভ,ত, পিল্ত দাঁ মূলধন, কারণ উভা! ঘরা- | মুনাফাব পরিমাণ টাক। আমানত হইয়াছে; 

মীন উপাঞ্জনের সভাষ। কিন্তু এরূপ | গবর্ণমেপ্ট চলিয়। যাউতে চাঁভিলে পায়ে তৈল 

মদিও নির্দেশ করা হইল, ভাই বলির! ; পিমা দই বৎসর রাখিতে পারিবে কি? 
বিলাস দ্রব্যকে একেবারে নিক্ষল বলা ; কহ কেহ হিন্দুটি-কোম্পানী প্রভৃতি ছুই 

আঁমার উদ্দেশ্ত নহে, কারণ উহাতে কথক 1 চাবিটা কোম্পানীর প্রতি অন্থুলি নির্দেশ 
গুলি লোকের জীবিকা লাভ ভগ্ন এবং “কান 1 করির। মূলধন নিয়োগের প্রশস্ত পথ দেখান, 

কোন স্থলে শ্রামিকদিগকে কিষৎ পরিমাঁণে | কিন্থ তাহাতে কটা টাক? খাটিতে পাবে, 

উৎসাহিত করিয়া উৎপাদনের সহায়তা | তাহা তলাইয়া দেখেন না । 
করে। কিন্ত বিলাস দ্রব্য যখন স্বদেশজ | এই সকল কারণে আমি বিবেচনা করি 

১ তখন তাহার এই এক গুণ থাঁকে, যে, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে আমরা এক্ষণও 

বিদেশীয হইলে তাহার ফল কোন প্রকানে যেমন নিরেট মূর্খ, তখন গহন! প্রথা আরও 

ূ 
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শ 

শুভজনক নহে। ভাব, কাঁবুল যদি আমাঁ- | খরতর বেগে চলা আমাদিগের পক্ষে অশেষ 

দিগের নিকট ক্রমাগত আতর বিক্রর করে, | রূপে কল্যাণকর। অথ দক্ষল যেরূপ 

তাহা হইলে অন্ুৎপাদক আঁন্তরের বিনিময়ে | খরতর বেগে পশ্চিম দিকে ধাবমান হইতেছে, 

আমাঁদিগের ধন ক্রমাগত কাবুলে যাইতে * এই কারণে ইত্লডের সহিত বাষিজে আমরা 

থাকে। ইহাতে আমরা ক্রমশঃ নিঃস্ব তই ) অশেষ প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি। ঈংলগ্ডের 

কিন্ত যদি আতর-ওয়ালা৷ কাঁবুলীকে আতরের | নিকট খেলনা, পমেটম, ব্যাতি লইয়! তস্থিনিন"থ গম 
বিনিময়ে বাঁজি দিয়া বিদায় করিতে পারি, | তুলা পাট এই সকল ভ্রবা দিতেছি। 
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তাহাতে এই গহনাগুলি অর্থাকারে রূপা- 
স্তরিত করিলে স্বক্- -দিনেই আমাদিগের 
অজ্ঞাতসারে উহা পশ্চিমের পুরি সাধন 

করিবে । 

পরাধীন জাতির ধনাগমের দ্বার সহজে 
প্রসারিত হইতে পারে না। লোকে রাজ্য 
জয় করে, শাসন করে কিঞ্চিৎ পাইবার 
নিমিত্ত। ইংরেজ জাতি অবশ্ত মানুষের 

সমষ্টি, ইহাদিগের লক্ষ্যও যে তাঁহাই, তাহা 
আর বলিবার অপেক্ষা কি? সুতরাং মানুষের 

আশ! যেমন ত্বভাঁবত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়, 

ইহাদিগের আশাও সেইরূপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
না হইবে কেন? যত দিন পাইবার সহজত্ব 

থাকিবে, ততদিন আশা! বৃদ্ধি পাইবে । যখন 

ছঃখের ছুঃসহনীয়তাঁয় একান্ত ব্যথিত হইয়া 
এ দেশের লোকের! অর্থ নির্গমের পথের প্রতি 

ষ্টিক্ষেপ করিবে, তখন আমাদিগের শুভ 
দিনের সুচনা হইবে। 
কেবল দৃষ্টিতে সন্ত না হইয়া বাক বিতণ্ড 

আরম্ভ করিবে, তখন ইংরেজের আশা 

সমত্বকক্ষ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষয় হইতে 
থাকিবে । যখন ক্ষয়ের ুচনা হইবে, সেই 
সময় জানিবে, এদেশের কার্্যারস্তের শুভ 

যোগ। যদি কেহ জিজ্ঞাস করেন, এক্ষণ কোন্ 

কাল যাইতেছে, তদ্ত্তরে আমি এই বলিব 
যে, এক্ষণ দৃষ্টির কাল যাইতেছে, ইহার 
সম্পূর্ণতা হইলে বাদান্থবাদ কাল, তৎ পরে 
কর্ম কাল আসিবে । 

এক্ষণ শিল্প ও বাণিজা কার্যের -অসময় 

বলিয়া, কেহ ইহা আমার উদ্দেশ্ত মনে 

করিবেন না, এক্ষণ কাজ করিতে হইবে ন1। 

কাজ অবশ্তই করিতে হইবে, কাল দৌষে 

ফল অল্প হইবে, এই মত্র ন্মর্তবা। 
(৩) শরমঃ- শ্রম ব্যতিরেকে প্রায় কোন 

নব্যভারত 1 * 

পি পপ পর এ পিস কপি শে পক শি 

তারপর যখন 

(অষ্টম খণ্ড অষ্টম সংখ্য। 
আপস আশ, পপ পিজা 

দ্রব্যই ব্যবহার্য হয় না; ক্ষেত্র শ্রম প্রয়োগ 
দ্বারা শাসিত হইলে ফল প্রদান করে, 
মূলধন শ্রম যোগে পরিচালিত হইলে লাভ. 
উতপাঁদন করে। যে কোন দ্রব্য কেন উত- 

পাদন করিতে যাঁওনা, দেখিতে পাইবে, শ্রম 

তাহার একটা সর্ধ শ্রেষ্ঠ অঙ্গ । 

শ্রম ত্রিবিধ কে) মানসিক খে) বাচনিক, 

(গ) কায়িক । 

(ক) মানসিক ;-_-মাঁনসিক বৃত্তির পরি- 

চাঁলন দ্বারা বিষয় সকলের যথার্থ তত্ব অব- 

ধারিত হয়। যে ব্যক্তি বা জাতি এই 

বৃত্তির অনুশীলনে তৎপর, সেই বুদ্ধি জগতে 
পুজনীয় হইয়া থকে । লোকে মানসিক 

শ্রমের দ্বারা যেরূপ লাভবান হয়, এরূপ অন্ত 

কোন প্রকারে ভয় না, কিন্তু কোন্ ব্যভিন, 

কোন্ বিষয়ে মানসিক বৃত্তি পরিচালন 
বিধেম, তাহা ব্যক্তিরাই স্ব স্ব শক্তি পসনুসারে 

নির্বাচন করিয়। থাকে; যে দেশে স্বদেণীয় 

গবর্ণমেণ্ট আছে,সেখানে ব্যক্তি দিগের মনো- 

বৃত্তি অনুসারে বিষয় বিশেষে প্রবেশের জন্য 

স্থন্দর সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। 

সচরাচর মানসিক শ্রমের ফল যাহার 

মন, সেই ভোগ করে, কিন্ত স্ল্ষদর্শী লোকের। 

আদর্শ হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। 

এজন সচ্চিত্ত ব্যক্তি যে স্থানে বাস করেন, 

তাভার চহুর্দিগের লোক তাহার বুদ্ধি বৃন্তি 
হইতে জ্যোতি লাভ করিয়া হানি সকল 

পরিহার করিতে ও লাভ সকল বুদ্ধি ও 

ভোঁগ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে । 

(খ) বাচনিক 7--বাচনিক শ্রম মানসিক 

শরম প্রকাশের দ্বার স্বরূপ, উহা আবার 

দ্বিবিধ (১) কথিত ও (২) লিখিত। সঙ্গত 

ও সংযত বাক্য বলা মনীষীদিগের একটা 
অসাধারণ ক্ষমতা, ইহা দ্বারা জগতের অশেষ 

শী সপ পাস ও আদা ক উজ পপ 
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প্রকারের হিতাহিত সর্বদা সংঘটিত হই- 

তেছে। বিচারকেরা মীমাংসা লিখিয়া, 

উকীলেরা অনুকূল প্রতিকূল কথা বলিয়া, 
চিকিৎসকেরা ব্যবস্থা করিয়] সর্বাদ। সংসারের 

শীস্তি বিধান করিতেছেন । লোকে ইহা- 

দিগের শ্রমের মুল্য দিয়া আপনাদিগকে 

কফতকত্য জ্ঞান করে। 

যে দেশ যেরূপ সভ্য, সে দেশে সেই 
রূপ স্থুকথিত ও স্থলিখিত ব'ক্যের আদর 

হইয়া থাকে । তুমি যদি কাহাকেও বুঝাঁ- 
ইতে পার ষে, একটা দেশের লোক সংখ্যার 

সহিত সেই দেশের প্রচলিত সংবাদ পত্রের 
যে অনুপাত, অপর একটী দেশে তদপেক্ষা 

উচ্চ অনুপাত দৃষ্টি করিয়াছ, তাহা তইলে 
স্টোক্সীর শ্রোত। অতফিত রূপে এই মীমাং- 

সাম উপনীত হইবেন বে, প্রথমটী অপেক্ষা 

দ্বিভীষটা সভন্তর দেশ। সভ্যতার বৃদ্ধির 
সতিনত পৃথিবীতে বাচনিক শ্রমেরও হাট, 
বসিয়াছে ; অধ্যাপক পি ঘোষ কর্তক 

ভাঁরতবর্ষের বাচনিক শ্রমের হাট হইতে 
অধ্যাপক টঢণ্ট।ার নিষ্ষকাসিত হইয়াছেন) 

এমন দিন ক্রমে আসিবে, যখন দেশীয় সংবাঁদ 

পত্র বিদেশীয় সংবাদ পত্রকে ও দেশীয় 

বারিষ্টীর বিদেশীষ ব্যাশিষ্থীরকে স্থানচ্যুত 

করিতে সমর্থ হইবেন । 

(গ) কায়িক শ্রমঃ- কায়িক শ্রমও মান- 

সিক শ্রমের দ্বারস্বরূপ | যাহার মন অপরি- 

ক্বট, কায়িক শ্রমে ফল-লাভ করা তাহার 

পক্ষে অসাধ্য । কাঁষিক শ্রম দ্বিবিধ (১) ূ 

দৈহিক ও (২) ফান্ধ্িক। যন্ত্রের আবিষ্কার 

ন। হওয়া পর্যন্ত দৈহিক শ্রমেরই রাঁজত্ব 
ছিল, কিন্তু এক্ষণ আর সে দ্দিন নাই; দশ 
জন দরজী হাতে সূচী চালাইয় যাহা করিত, 
একটা সেলাইএর কল অনায়াসে তাহা 

৫২ 

- শীপস্পী পাশে শি পাশে পপ 

শি পাপন শি পশ্িশতশিপিশ 5 5 শা 

পপ পাপী শিপ পাপে শশী শীত শেপ ৮৮ ৭৭৮ 

করিতেছে । হাটিপা এক জনের ২* মাইল 
পথ যাওয়া কষ্ট, বাম্পীর যানে লোকে 
অনায়াসে অর্ধ ঘণ্টায় ২* মাইল যাঁই- 
তেছে; সুতরাং দৈহিক বলে এক্ষণ 

জাতির উন্নতির কোন আঁশ নাই। জগতে 
সেই জাতিরই আঁজ সর্শ্রে্ঠ হইবার আশা» 

যাহার মন্থর সকল অতিশ্ব কর্ম-কুশল। 

যান্বক শ্রম ষে কায়িক শ্রমীদিগকে 
কর্মট্রাত কপ্ে, ইহা! অস্বীকার করিবার 

কোন কারণ নাই। নৌকার, 
৫০১০০০ গাড়ীতে যে মাল ও আরোহীকে 

গোয়ালন্দ হইতে কলিকাতায় লইয়! যাইত, 
ই, াব, রেল একাঁকী তাহা! করিতেছে । 

ইন্তাতে নিশ্চয়ই কথকগুলি নৌকা ও গা্ডী- 
জীবী লোক নিরুপায় হইয়াছে । শুভ ফল 
এই হইয্বাছে যে, মূলধনীর! মূলধন নিয়োগ 
দ্বারা লাভবান হইয়াছে; কর্মমচারীরা* ষে 

উপাঁজ্জন করে, তাহা অতিশয় সামান্ত, 

তবাং ধর্তব্য নহে। 

উপরে যে কয়েকটা ফল দৃষ্টিগোচর হইল, 
তন্মধো ছুই পক্ষ প্রধান দেখা যাইতেছে । 

লাভ পক্ষে মূলধনীগণ ও হানিপক্ষে নৌকা 

ও গাড়ীজীবীগণ। যদি এরপ স্থলে মুল- 

ধনী এবং নৌকা ও গাড়ীজীবী এক দেশের 
লোঁক হয়, তবে দেশ দরিদ্র হইবার কোন 
আশঙ্কা থাকেনা, কিন্ত যদি ধনী বিদেশী 

হয়, তাহা হইলে ঘোরতর হানি ; যদি গাড়ী 

প্রস্বতের যন্ত্র সকল আবার বিদেশ হইতে 
ক্রয় করিতে হয়, তাহা হইলে সৌপণান্ত 

সোহাগ! অর্থাৎ হানির একশেষ। 

যন্ত্রে, দেখা যাইতেছে, নিশ্চয়ই মানুষকে 
শ্রমচ্যুত করে, সুতরাং এক মাত্র সেই দেশই 
জগতে পুজ্য হইবার আশা! করিতে *):র. 

যাহার এত যন্ত্র আছে যেযন্ত্রেই দে জাত 

৫০১০ ০০ 



সমস্ত শ্রম শক্তি ক্রিয়া পায়। তাহা হইলে 
তাহারা কায়িক শ্রমী জাঁতিদিগের নিকট 

স্বলভ মূলা দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া নিজের 

হ্ীবুদ্ধি সাধন করিছে পারে । কিন্তু ঈদুশ 

বিস্তারিত যন্ত্রবান জাতিদিগের মধ্যে সেই 

জাতির কৃতকার্যধোর আশা অধিক, যাভার 

সমস্ত শ্রমেপকরণ দ্রব্য যান্ত্রিক শ্রমের দ্বার' 

মব্যভারত। (অষ্টম খণ্ড, অস্টম সংখ্যা 

অসংখ্য দরিদ্র লোক জীবন ধারণ করিয়া 

থাকে, কিন্ত দাতাদিগের একান্ত অবিশশ্তা- 

কারিতা প্রধুক্ত ভিক্ষুকের! ভিক্ষা বংশগত 

করিয়া লইয়াছে এবং মহান্তুখে বিলাস 

দ্রবাদি ভোগ করির? ভিক্ষুক “বাবুর স্তাঁয়” 

জীবন যাঁপন করিতেছে । ভিক্ষায় অক্ষম- 

দিগেরই অধিকাঁর, বলিষ্ঠ কার্ধ্যক্ষমদিগকে 

নিজদেশে উৎপন্ন হয়। ইংলস্ডের এই অংশে | ভিক্ষা দিলে যেমন একপক্ষে আলস্তের প্রশ্রয় 

বড়ই হুর্লতা আছে, পৃথিবীর অনেক দেওয়া হয়, তেমনি পন্িশ্রমকে অমান্য কর! 

দেশ মূর্খ | তাই ইংলগুকে এক্ষণও সে] হয়। এজন্য আমার ইচ্ছা যে, আমার স্বদে- 
দোষ অনুভব করিতে হইতেছে না, কিন্ত | শীয়গণ এবিধয়ে বিচার পুর্বাক কার্য করেন। 
কাল রম এমন দ্িন আসিবে, যখন আঁমা- 

দিগের স্যায় মূর্খ দেশ সকলের চক্ষু ফুটিবে, 

তখন ই”্লগুকে ক্ষেত্রজ সামগ্রীর জন্য সঙ্কটে 

পড়িতে হইকুব। 

বাধ্য হইবা পরের মুখের অপেক্ষা করিতে 

হয় না। নিজেব দ্রবা পরের নিকট বিক্রয় 

করিবার জন্য লালাঁয়িত হইতে হয় না। 

শরম প্রয়োগে যদ্ঘের ন্যায় সহায়তাকরে, 

এরূপ একটা! প্রণালী আছে, তাহার নাঁম 

শ্রমবিভাগ নীতি । নানা প্রকারের শ্রম- 
জগতের সেই দেশকে | বিভাগ নীতির শুভ ফলে আজ ইউরে।প; 

সুধী 'ও নিরাপদ বলিতে পারি, যাহাকে | জগতের শীর্ষস্থ, কিস্ত অবশিষ্ট পৃথিবী অদ্যাপি 
তাভ। হৃদয়ক্ষম করিতেও সমর্থ হয় নাইউ। 
ইহ) দ্বারা অবধালিত ভইগ্াছে মে, একজন 

শ্লোক একাকী সমস্ত করিপ্া আলপিন 

সম্পূর্ণ সাম্যনীতিতে অবস্থান বলিয়া, কেহ ূ প্রস্তত করিতে পারে না। কিন্ত যদি দশ 

তাহার প্রতিদন্দী হয় না, অন্যথা এক সময়ে | জন সমবেত হইয়া এ আলপিন গঠনের 

না এক সময়ে প্রতিযোগিতা আসিবেই | কার্ধ্য বিভাগ করিয়া করে, তাহা হইলে 

তাঁসিবে । আজ কাল ইউনাইটেডূগ্রেট বল ূ গ্রতঠাকে এক দিনে ৫০১০০ আলপিন 

পরিমাণে এই নীতির অনুসরণ করিতেছে ।  প্রস্তত করিতে পাঁরে। এ 

যন্ন যে দেশের সমস্ত প্রাপ্তব্য শ্রম ন 
প্রকারের 

শমবিভাগের বাবস্থা অবশ্তই সুশিক্ষিত 
গ্রাস করিতে পাঁবে, সে দেশে শ্রমজীবীরা কষ্ট | লে কের বুদ্ধি-প্রস্ছুত ; কিন্ত এ দেশে স্বশি- 

ভোগ কবে । যাহারা (৪801৮1%%] 01 01)9 

70০৪6) যোগাতমের পরবর্তীতাঁর একমাত্র 

পক্ষপালী, তাহারা দরিদ্রদিগের কাতর 

শ্বরে বিচলিত হন না, ভাবেন, জন সখখ্যার 

একটা অকর্্মণ্য অংশ ধ্বংস হওয়াই কল্যাঁণ- 

কর। আমার নিকট কিস্ত এ নীতি পাঁশব 

বলিয়া বোধ হয়। এ দেশে লোকে দরিদ্র- 

ক্ষিভ লোকদিগের এ প্রকারে শ্রম বিভাগের 

বাবস্থা দ্বারা জীবিকা উপার্জনের সাহস 

নাই, প্রথরতা নাই । তাহারা নিরন্তর 

সতৈল-তস্ত, পরপদ-লেহনক্ষম, লেখনী-তন্ু- 

তাড়নে ক্ষিপ্রহন্ত এবং বেতনাস্বাদনে তাহা- 

দিগের লোল রসনা আবক্ষ-প্রসারিত। 

শ্রমবিভাগের আর একট প্রণালীর 

দিগকে ইচ্ছানুসারে ভিক্ষা দেয়, ইহাতে. | নাম যৌথ কারবার-_ইংলগ্ডের সমন্ত প্রশ্ব্ধ্য 



অগ্রহীয়ণ, ৪ ) 

এই লীতির মধ্যে  লুকা়িত__এই বিশাল 

বিদেশীয় অধিকার, কুবের সদৃশ ধনসম্পত্তি, 

সকলই এই নীন্তি হইতে প্রাপ্ত । এ দেশের 

বিজ্ঞেরা ইভাঁর তত্ব বুঝিগ্নাছেন, কিন্তু কার্ষ্যে 

পরিণত করিয়! উঠিতে পারিত্েেছেন না। 

এত মিথ্যাবাদী, জুয়াচোরের মধ্যে কোন 
নৃতন কাঁধ্য জুসম্পন্ন করিয়া তুলা অসম্ভব ; 
অগাদা খাইয়া খাই নাই, অকার্ধয করিয়া 

করি নই বলে শিক্ষিত লোকের পনের 

আনা) রাক্রিকালে কদর্য স্থানে মানাল 

অবস্থায় যে সকল লোক শুইনা থাকে, 

তাঁহার অর্দেক শিক্ষিত লোক ! এই সকল 

ূর্ভ শগাল শিক্ষিতদিগেশ দ্বারা কোন 

কার্য হইন্তে পারে কি ? 

শদেশে যত প্রকার শ্রমজীবী থাঁকে, 

তন্মধ্যে ভূমি হইতে শস্তোতপাঁদন যাভাঁর 

বাবসায়, তাশার স্যার অটল জীবিকা! 
কাহারও নহে কারণ প্রতোক দেশের 

আদি সম্পত্তি তদ্দেণীয় ক্ষেত্রোতপন্ন সামগ্রী 

সকল, এই আদি দ্রবা না পাইলে মনন সকল 

অকক্ণ্য হইয়া যাম়। যান্বিক শ্রমের উন্নতি 

(যেরূপ অনিশ্চিত, কুধিজীবীর উন্নতি যেরূপ 

অনিশ্চিত নভে । এজন্য প্রত্যেক গবর্ণ- 

(মন্টের কর্ভবা, ক্লূষকদিগের অবস্থার 'প্রুতি 

বিশেষ দৃষ্টি রাখে। 

শ্ামিক মুল্যেন পরিমাণে যেরূপ কার্য 

করে, তদনুসারে তাহার মুল্যের নানাতিরেক 

হই থাকে 1 যে অভাব ও পূরণের নিয়মে 

দ্রব্যের মূল্য অবধারিত হয়, শ্রমের মূল্য 

অবধারণেও সেই নিয়ম গ্রবল। যেস্থানে 

শ্রমের একট! নির্দিষ্ট মূল্য আছে, সে স্থানে 

হটাৎ বহুসংখ্যক শ্রামিক আসিয়া কার্ধা 

প্রার্থনা করিলে শ্রমের বাজার দর অবশ্ঠ 

ধন বিজ্ঞীন । (২) 

£ ঠা সিক্ত মহ, ৩. এক 

কমিবে, কিস্ত ইছতে কেহ এক্সপ মানে 

করিনেন না যে, সেই স্থানে দৈনিক 

শ্রমন্যয় যত হইয়া থাকে, নবাগত ও পুরা- 

ভনের। তাহা বণ্টন করিয়া 

জগত্যে যে যাঁচমান হয়, তাহার ক্ষতিগ্রস্ত 

হওযা অনিবার্ধা_এস্থলে নবাগতেরা যাঁচ- 

লইবে | 

মান ভভরাং নিয়োগকর্তাগণ যে দর নিদ্ধী- 

রণ কনেন, তাহাঁতেই তাহাদিগকে সম্মত 

ভইতে ভয়। 

শন তত্বে ইহা একটা স্থির মীমাংসা যে, 

ধানর প্রসোজন দ্বারা শ্রমের প্রয়োজন 

জন্মে "ও অমের প্রযোজন দ্বারা ধনর 

প্রয়োজন জন্মে না। ভমের মধো যে 

প্রবল ভষ) সেই শনোোর অধীন হইয়া পড়ে। 
রে শুমর আবশ্তক অধিক হয, মূলধন 

তাভার পরিপোষণের পক্ষে অপ্রটৰ হন, 

তাভা হইলে মুলধনই সে স্থলে নিয়ামক 

হইনা থাকে ; আবার মুলধন যে স্তালে অধিক 

হয়, শন অল্প থাকে, সে স্থলে শ্রনই মূলধনের 

নিবাঁনক হইয়া থাকে । অতিরিক্ত শ্রম বা 

মূলধন ক্ষয় পাইয়া পরস্পবের সামা বিধান 

করে! এবিবয়টা জটিল, 'এজন্য একটা 

উদাহরণ দিতেছি । আমার ৫০,০০০ মাল: 

সাব দরকার, কিন্তু কুম্তকার মূলধন অভাবে 

৫০০০ব অধিক দিতে পারে না, সুতরাং 

আমার ক্র ৫০০০ই অধিক মুল্যে ক্রপন করিনা 

কুন্তকারকে অধিক মুনাফা দিতে হয়, আবার 

ভাবন আমার দরকার ৫০০০র, কিন্তু ' কুস্ত- 

কারের এত মুলপন আছে যে, সে ৫০,০০৩ 

গ্রস্ত করিতে পারে, সে স্থলে তাতার 

৫০০০ অন্তিরিক্ত মুলধন বসিয়া থাকিবে, 

অর্থাৎ তাঁভার সমগ্র মূলধনের উৎপস্তি ন্যন 

হইবে | শ্্রীগঙ্গেশ চন্দ বন্দোপাধা, | 



লেখা 

লেখ! পড়া করে যে গাড়ী ঘোড়া চড়ে 
সে,” আমাদের এই কথা। সুতরাং 

বুঝিতে হইবে, লেখ! পড়ার প্ররুত আদর 
আমাদের দেশে আজ কাঁল নাই। ব্যাস, 
কনাদ, কপিলাদি মহাত্বাগণ যথাসাধ্য লেখ 

পড়া করির়।ছিলেন, কিন্তু তাহাদের ভাগ্যে 

গাড়ী ঘোড়া চড়! নিশ্চয় ঘটে নাই ; অথচ 
বর্তমান সময়ে প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, 
এ সকল মহাপুরুষদের তুলনায় যতসমান্য 
লেখাপড়। করিয়া কত উকীল, ডাক্তার, 

ইঞ্জিনিয়ার জুড়ি গাড়ী হাকাইতেছেন। 
এই ছুই শ্রেণীর জীবের লেখা পড়ায় কত 
থাঁনি তফাত, বুঝিতে না পারাই ভারতের 

বর্তমান ব্যাধি। প্রথমোক্ত অসাধারণ 

ধীশক্তি-সম্পন্ন অমরাযআ্সীগণ যাঁবচ্চন্্র দিবা- 

কর এই সংসাঁরে জীবিত থাঁকিবেন, আর 

একালের বিদ্যাদিগ্গজ লেখাপড়া-ওয়ালা 

বাবুগণ সাধারণ জীবের ন্তায় কালাতিপাঁত 

করিয়া যথাসময়ে অনন্ত কালের জন্য বিলুপ্ত 

হইবেন। 
বিদ্যাধ্যয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্ত বিদ্যালা 

বই আর কিছুই নয়, কিন্তু অবিদ্য। অর্থাং 
ভোগবিলাসাদি ক্রয় জন্য অর্থোপীর্জন বদি 

লেখা পড়ার কারণ হয়, তাহার নাম 
লেখ! পড়া নয়, অতি নিয় শ্রেণীর ব্যবসায়। 

ইহার প্রমাণ আমরা নিজেরা । আমাদের 
মধ্যে কাহাঁকেও সর্বদা মনোযোগের সহিত 

অধ্যয়নে নিযুক্ত দেখিলে তাহাকে প্র সতপথ 

হইতে বিরত করিয়া আমদের দলে আঁনি- 
বার জন্ত বলি, “কি এখন এত লেখা পড়ায় 

ব্যস্ত 1”, অর্থাৎ কালেজে লেখাপড়ায় ব্যস্ত 

পড়া। 

থাকিবার কথা, এখন সংপারে প্রবেশ 

করিয়া পুরাতন হইয়াছি, স্বার্থপরতার 

নিকট দস্তখত লিখিয় দিয়া টাক! রোজ- 

গারে নিযুক্ত হইয়া, মাছের ঝোল, স্ত্রীর 

অলঙ্কার ও কোম্পানির কাগজ ভিন্ন চতুর্থ 

পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করি না; এখন 

ওরূপ নিক্ষল কাঁজে (019:00008%9 

1৯0০1) ব্যস্ত থাকা নিতান্ত অন্যায় ও 

অসঙ্গত কথা। কিন্তু এইরূপ কৈফিয়ত ব! 
আশ্চর্যোণক্তি বারা বাস্তবিক কি বুঝায়? 

ইহা দ্বারা আমি ধরা পড়িলাঁম, নিজের 
কপালে স্বহস্তেবড় বড় হরপে “মুর্বভীর" 

ছাঁপ মারা হইল মাত্র; এত কালের নাম 

আজ ভুবিল, শত শত পথি পড়িয়াছি 
বলিয়া যে এক ভুয়া! খ্াতি ছিল, তাহ 

মুছিয়া গেল। টাকা রোজগারের গর্মাগরম 
সময়ে বদ্ধ যে সর্বদা একমনে একধ্যানে 

্রন্থাদি অধ্যয়ন দ্বার! প্রকৃত জ্ঞানোপাঞ্জনে 

ব্যস্ত, তাহ! উপলব্ধি করিতে ন1 পারাঁতে 

কেবল মাত্র ইহাই প্রকাশ পাইল যে, আমি 

একজন চিনির বলদ, অনেক পুস্তক পড়ি- 

যাছি বটে, কিন্তু শুধু মথন পড়া সার 

হইয়াছে, অর্থবোধ হয় নাই; কারণ তাহ! 
আমার ক্ষমতার অতীত ছিল; জন্মাবধি 

লেখা পড়া করিয়াছি, কিন্তু আজ বেশ 

বুঝিতে হইতেছে, আমি ও রাইচরণ টিন- 
ওয়ালা উভয়ে সমান, প্রভেদ মাত্র এই যে, 

আমার উপর সৌভাগ্যের সুবাতাস বহিয়াছে, 
উহার অদৃষ্টে তাহার বিপরীত ঘটিয়াছে। 

মানুষ নিঃস্বার্থ ভাবে শুধু জ্ঞান-লালসায় 

পরিচালিত হইন্স| যাবজ্জীবন অধ্যয়ন নিরত 
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থাকে, ইহ। আমার পক্ষে অসম্ভব বেরি হয়) অর্থাৎ যদি কেহ অমানুষিক দীর্ঘ জীবন 
তবে কি আমি ঘোর অজ্ঞান ? যদি এই সর্ব- | পাইয়। ব্রিটীশ মিউজিয়মের বিশ লক্ষ গ্রন্থ 
বাদী-সম্মত বাকা সত্য হয় যে, ষে চোর না| অধ্যয়ন করিতে পারে, অথচ প্ররুত ভাব 

হইলে কোন বিশেষ পটু চোরের বাহাছুরী 
সম্যক উপলব্ধি করিতে পার! যায় না, 

নিজে চিত্রকর না হইলে সুচিত্রের গুণপনা| 

বুঝিতে অক্ষম হয়; সাধু না হইলে সাধু 
সাঁধু ভাব দেখিতে পায় না; (অর্থাৎ যাহার 

যে বিষয়ে যত টুকু খাঁটি অধিকার আছে, 

তিনি যে বিষয়ে তত টুকু উপলব্ধি করিতে 

-সপীসিীশীশ্পীসা পিট শীত ০৮ 

| । পরিম্ণণে শিক্ষিত জীব। 

গ্রহণ করিতে অক্ষম হয়, সে নিরক্ষর মুর্খ 
বলিয়! গণ্য হইবে, আর যিনি কোন এক- 

খানি ভাল গ্রন্থের দশ পৃষ্ঠ! উত্তমরূপে পড়ি- 

বেন, তত্রস্থ সত্যগুলি নিজের সম্পত্তি করিয়। 

লইতে পারিবেন, তিনি নিশ্চয় কতক 
এই কয়টী মহা- 

মূল্যবান কথার মর্যাদা করিতে শিখি নাই 
সক্ষম) তাহা হইলে আমার বিদ্যাবুদ্ধির ; বলিয়! আজ সংসারের ন্যায় বিচারে মূর্খ পদ 
দৌড় এ উক্তির দ্বারা প্রকাঁশ হইরা 
পড়িয়াছে। এখনও যদি আমি নিজের ক্রার্ট । 

ও অভাব দেখিতে পাইয়া থাকি, মঙ্গল, 

নতুবা সর্বনাশ । 

বহুকাল হইল গুরু রক্ষিনের (0১85151)) 

নিকট শুনিয়াছিলাম “2০০ 10010177০80 
21 0১০ 0০০৮5 11) (10913710151) 1105৫ 
10 (16 7০90 90110 1156 190 01000101)), 
8770. 70000800 210 006০17 1111697869, 
01)01108,690. 17675005109 01১6 21৮০] 
[০90 6০0. [98205 01 &। 8০০94. 109০9], 196০) 
05 196৮০7১--0096 25 60 895, সা] ১৪৪1 
0000112507,---০90 2৮০ 002 5৬০0] 107010 21 
8019)9 171083070 81) 900.05690. 1992:9013. 

৷ বাচ্য হইলাম ; ইহা! অপেক্ষা আক্ষেপের 

বিষয় কি হইতে পারে! হায়, অর্থকরী 

ভাঁবে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া! কত অনমুল্য জ্ঞান 

রত্র হেলায় হারাইয়াছি । এখন বুঝিলাম, 
অর্থোপার্জনের লেখা পড়া নয়, লেখাপড়ার 

জন্য অর্থোপার্জন ; অদ্াাবধি যথাসাধা 

অর্থোপাঞ্জনে নিযুক্ত থাকিব, যাহান্তে 

অতি শীঘ্র এই সয়তানের দাসত্ব হইত্তে 
অব্যাহতি লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে প্ররূত 

জ্ঞানার্জনে মনোৌভিনিবেশ করিতে পাঁরি | 

শ্রীচন্ত্র শেখর সেন । 
এপস ৯ 

সৌন্দর্য্য | 

এই বিচিত্র জগৎ সৌন্দর্যের ভাগার । 
স্থির নয়নে একবার দৃষ্টিপাত করিলে, এই 
অনন্ত সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে চিত্ত চমতকৃত ও 

বিমোহিত হইয়া পড়ে । আজ আমরা প্রতি- 
নিয়ত সেই সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করিতেছি; 

সেই শোভা একই ভাবে আমদের সমক্ষে 
ন্বিরাজ করিতেছে,_তাই আমরা সম্যক্ 

উপলব্ধি করিতে পাঁরিতেছি না, দেখিয়াও 

যেন দেখিতেছি না। কিন্তু মনে করুন, 

আঁমর! যেন মহা! নিদ্রা হইতে জাগ্রত 

হইয়! সহসা এই সংসারে আসিয়! দণ্ডায়- 

মান হইলাম; প্রকৃতির ভাগডাঁর আমাদের 
সমীপে উদঘাটিত হইল, দেখিবাঁমাত্র সুদূর 

স্থনীল গগনে পরম শোভাকর শশধর 



৪১০ নব্যতারত। (অষ্টম খণ্ড, অম সংখ্যা! 

বিরাজমান$ নক্ষত্ররাজি পুঞ্জে পুঞ্জে! লন হয়, তখন সে সৌন্ধ্য--সে মণি- 
গ্রথিত হইন্না কণ্ঠদেশে শোভা পাঁইতেছে, | কাঞ্চন যৌগ-অতি অপুর্ব দৃশ্য ধাঁরণ 

প্রকৃতির অলঙ্কার কুম্থমরাজি বিকশিত ; করে। সীতা, সাবিত্রী, দময়স্তী, শকু- 

হইয়| সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে; লতা ; স্তলার সৌন্দর্য আর নন্দন কানন-বাসিণী 
. কুঙ্গম মণ্ডিত হইয়া মৃদুমন্দ সমীরণ সংযোগে । অপ্ত্বাগণের সৌনর্বা_চান্দের কোমলতা! 

সঞ্চালিত হইতেছে, অলিকুল পরিমল | আর হুর্যের প্রথরতা চিত্তের চির শাস্তি 

লোভে বিষুপ্ধ হইর। নৃত্য করিতেছে। ; এবং ক্ষণিক উল্লাস, ইহার মধ্যে একের 

সাধ্য কি যে মন এ শোভা! দেখিয়া নিশ্চিন্ত | সঙ্গে অপরের তুলনা হইতে পারে না। 
থাকিতে পারে ? সৌন্দর্যের সমাঁকার্ষথে নয়ন ! মানবের বাহা সৌন্দধ্য বিলাস-ভঙ্গিমা 
পরিতৃপ্ত হয়, চিন্তে আনন্দ উদ্বেলিত হইয়া 

উঠে, শরীর স্থশীতল সলিল সিঞ্চনবং 

সুশ্িগ্ধ হইরা পড়ে । সৌন্দর্যের সমুজ্জল 
কিরণে নয়ন বিস্ফারিত, হদয়সরোজ 

সমুদ্ভাবিত। সৌন্দব্য শারদীয় গগনের 
স্গবিমল শশাঙ্ক, প্রশান্ত সাগরের আনন্দ- 

ময়ী লহরী লীলা, কিন্নরী-কণ্ঠ বিনিঃস্যত 

সময়ে সময়ে লোকের চিত্ত বিমোহিত 

করে সত্য, কিন্তু যে পৌন্দের্য্যের জলত্ত 

প্রতিভা হদয়-নিহিত প্রেম বিগলিত 

হইয় দিগস্ত পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত হয়, এবং 

হৃদর-নদী পূর্ণ হইয়া প্রেম সাগরে মিশিবার 
জন্য প্রধাবিত হর, সে সৌন্দর্য বহি- 
জগতে নাই,_মাঁনবের আভ্যন্তরীণ প্রদেশে 

ংগীত-তাপস মনের অথওড শান্তি। এ: তাহার পূর্ণ বিকাঁশ। 
জগতে যাহা দেখিলে, শুনিলে বা ভাবিলে | এই বসন্ত কাল; প্রকৃতি সুন্দরী 

হৃদয় প্রফুল্ল হয়, তাহাই হন্দর, তাহা" ৃ অনুপম শোভার সমুদ্ঠাষিত। শীতের 

তেই সৌন্দধা | অন্তরঙ্গ পর্বতণৃঙ্গ, বিশাল । আতিশর্যে পৃথিবী শীর্ণ ও সন্ত্বচিত হইয়া 

তরঙ্গসন্থুল সমূদ্র হইতে সামান্য বালু: | পড়িরাছিল, বাসন্তিক সমীরণ সংযোগে 

কণা পর্য্যন্ত প্রত্যেক বসতেই মনোহর , শরীর বিকশিত ও সৌন্দর্যে প্রস্ষ,টিভ। 
শোভা সমাকীর্ণ রহিয়াছে । গভীর সাগর- ূ জগৎ কেমন অপূর্ব প্রী ধারণ করিয়াছে__ 

কল্পেলি, মুদুগভীর মেঘনিনাদ হইতে | সর্দদ অনন্দে পূর্ণ। মানব জগতে তদ- 

কামিনী-ক্বিনিঃস্থত স্থতান সঙ্গীত পর্যান্ত : পেক্ষা সমদিক বকর সৌন্দর্য প্রকাশিত 

প্রত্যেক মনোহর শব্দে মধুরিমা ক্ষরিত; | যৌবনের প্রারন্তে যে অনুপম শোভা 

অনুপম শেভ! বিকশিত । । বিকশিত হয়, তাহা সন্দর্শন করিলে 

প্রকৃতি জগতে যাহা সোন্দধ্য, মানব-! কাহার না চিন্ত বিমোহিত হয়_নয়ন 
জীবনে তাহা বিভিম্নাকার। মানবের ! আনন্দরসে অভিসিঞ্চিত হয় ? 
গুগই মানবের প্রক্কত সৌন্দধ্য ;-পবিব্রতা, সেই সৌন্দর্য অধ্যয়ন করিতে করিতে 
মানব জীবনের সৌন্দর্য্যের পুর্ণ বিকাশ। মনুষ্য ক্রমশ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। কল্পন' 
সতা আমাদের অলঙ্কার, কোমলতা আমা- ! শক্তি উৎকর্ষতার শেষ সীম অতিক্রম 

দের সৌরভ, দয়া আমাদের মকরন্দ। | ৷ করত, এই মণ্ত্য জগতে স্বর্গের অপূর্ব লীলা 
যখন বাহ্ সৌন্দর্য্যের সঙ্গে গুণের সঙ্গি । বিস্তার করিয়া, সেই উন্ত্রজালিক শোভা 

সপ স্পীশিপী তা শি পট সপ পপ 

আপা এপাশ 
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স্পট কপিল 

চিত্ত চমত্কৃত ও বিমোহিত করে। স্থৃতির | তৎক্ষণাৎ সমুদায় সংসার অন্তহিত হইল) 
অপূর্ব্ব ভাগুার কত শত অলৌকিক ভাবে ৰ কেবল একটা মাত্র ছবি-_-সৌন্দয্যের লীলা- 

পরিপূর্ণ হয় এবং মুখমণ্ডলে অনুপম স্বর্গীয় । ময়ী সেই মনোহারিনী মুন্তি খানি দেখিতে 
জ্যোতিতে সমাকীর্ণ হইয়। দেব ভাব ধারণ ; লাগিলেন । হ্ৃদয়-তত্বী একে একে বাজরা 
করে। সৌন্দর্য্য কবির কবিত্বশক্তির উন্মেব ৷ উঠিল; অন্তর্জগতে এক মনোহর সঙ্গীত 

সাধন করে-_বাঁলারুণ কিরণে শতদল বিক- সমুখিত করিল। প্রেমের এই অপূর্ব 

শিত হয়। ' সৌন্দর্যোর লোপ হউক, জগৎ দৃষ্ঠ, সৌন্দর্যের এই অতুল বিস্টাস কবি 
হইতে কবিত্ব অন্তহিত হইবে। যখন কবি; ঠাহার সেই অবিনাশী গ্রন্থে চিত্রিত 
সৌন্দর্যের নিভভূত নিবাসে প্রবেশ করিয়া; করিয়$ তাহার বিকাশ দ্রেখাইয়াছেন। 

তাহার অলৌকিক শোভ1 সন্দর্শন করেন, ' সৌন্দর্যে প্রেম, প্রেমে মিলন, এবং মিলনে 
তখন তীভার মনে যে যুগপৎ কত শত সমাজ সংগঠন ও পাখিব স্থখের উদয় ও 

ভাবের উদয় হয়, তাহা কে বর্ণনা! করিতে , সম্ভোগ । সৌন্দর্য্য বুক্ষ, জেন ভাহাঁর ফুল, 

পারে? তিনি তখন যে মধুচক্র নিন্মীণ এবং মিলন তাহার ফল। এই সৌন্দর্যা- 
করেন, তাহ মানবে “আনন্দে করিবে পান 'বাধই মানবকে ক্রমশ উন্নতির পথে 

স্থধা নিরবধি ৮। অগ্রসর করিতেছে, তাহা না থাকিলে 

কালিদাসের কবিত্ব সৌন্দর্যা-বিষ্তাসমর ; মানবে ও ইম্তর জন্ততে কোন প্রভেদ 

তিনি সেই সৌন্দর্য্যের সমাকর্ষণে ছুন্মস্থেন থাকিত না। মানব প্রতিনিয়ত সেই 
মন ভবণ করিয়াছিলেন । পথশ্রান্ত মৃগয়া অনন্ত সৌন্দর্য্যের দিকে প্রধাবিত। মানবের 

ক্রিষ্ট রাজা তপোবনে প্রবেশ করিলেন, নর্থ, অনস্ত সৌন্দর্যের অনস্ত আলয়। মান- 
কবি সৌন্দর্যের বাঁসন্তিক লীলা বিস্তার ' বের দেবতা, সৌন্দর্যের পূর্ণ অবতার । 
করিলেন । দেখিতে দেখিতে কল্পনার ভিনটা: কিন্তু 'ণই সৌন্দর্্য-লিগ্গা যেমন এক 
ছবি তাভার নেত্রপথে নিপতিত হইল। দিকে মনকে উন্নতির চরম সীমায় উপনত 

আহা! সে সরলত1, সে কোমলতা, সে. করিতেছে, অপর দ্রিকে তেমনই বিলাঁসের 

আলৌকিক মধুরিমা কে বর্ণনা করিতে , প্রবল তরঙ্গে ফেলিয়া মানবের চির শাস্তি 
পারে? প্রকৃতির তিনটা মনোহর ছবির সেই ও ক্ুখ অপহরণ করত তাহাকে বিনাশের 

মধুর কথোপকথন, সেই সরলতামন্ব প্রণয়, ' পথে অগ্রসর করিতেছে । মানব কর্তব্যের 
সেই যৌবন-স্লুলভ ঈষৎ আকুঞ্চিত ভাব, : পথে বিচরণ করিতে করিতে সহসা! সৌন্- 
সেই বৈকালিক সৌর কিরণ-পরিল্নাত প্দাত্র ! খ্যেন্ন অনুপম মুস্তি দশনে এরূপ উন্মত্ত হইয়। 
তপোবনের অপুর্ব শোভা, ছুম্সন্ত অনি- ৰ পড়ে যে, আর স্থির থাকিতে পারে না। 

মেষ লোচনে অবলোকন করিতে লাগি- ; হিমাচলের তুষাঁরমণ্তডিত বালারুণ-রঞ্জিত 

লেন। দেখিতে দেখিতে তিনি আত্মবিস্বত | শোভা সন্দ্শনে ভাবুক বিমোহিত হইয়! 
হইলেন, বাহ্ জগতের সঙ্গে চিন্তের সমন্বয় | স্থির নয়নে ভগবানের কান্তি অনুধ্যান 
হইল, তিনি বিহ্বল হইয়া সেই সৌনর্ধ্- ৷ করিতে থাকেন, আর আবাঁধ পৃরুষ অধীর 
শ্োতে পতিত হইরা ভাসিতে লাঁগিলেন। ' হইয়া! এ রত্বমনি পাঁইবার জনা আয়োহণ 

টা 



৪8১২ নব্যতারত । (অব্টম খণ্ড, অকম সংখ্য।। 

করিতে গা অধঃপতিত ও 1 নিম্সেবিত| সে  সৌন্র্ধ্য  খাকিবেনা; সে নূতন, 
হইয়া যায়। রমণীর অনুপম সৌন্দর্য 
সন্দর্শনে পাঁরন্ত কবি ভগবানের শিল্প-নৈপুণ্য 

দেখিয়া চমৎকৃত হইয়! কৃতজ্ঞতাশ্র বিসর্জন 
করিয়াছিলেন, আর ইন্্িয়-প্রমত্ত পাপ- 

পরুষ তাঁঢ়শ রূপে সমাকৃষ্ট হইয়া অনন্ত 
নরকে ডুবিতেছে। ক্লিওপেট্ররূপে বিমুগ্ধ 

হইয়া এন্টনি অতুল সাআজায ও স্বদেশের 

মম পরিত্যাগ করিয়া চির কলঙ্ক-পক্কে 

ডুবিলেন, আর আগন্ত সিজার তাহা পাপের 

প্রশ্লোভন বলিয়া! পদতলে দলিত করত 

বিশীল সাম্রাজ্যের সম্রাট ও অতুল বৈভবের 
অধীশ্বর হইয়ী স্বদেশের গৌরব বুদ্ধি 

করিলেন। 

আমি তেমন সৌন্দর্য্য চাঁহিনা। এ 

যে সর্গজড়িত চন্দন তরু রহিয়াছে, উহার 

নিকট ফাইতে চাহিনা । আমি সৌন্দর্য 

দেখিতে চাহি, স্পর্শ করিতে চাহিনা । 

ফুলটি ফুটিতেছে, কেমন বাতাসে ছুলিনেছে, 
"তাহা দেখিতে ভাল বাসি-_-উহ1 ছিডিতে 

সে কোমলত! কিছুই থাকিবে না। তরী যে 
অবোধ পতঙ্গ সৌনর্ধ্য ডুবিবে বলিয়! 
কত চেষ্টী করিতেছে, কতবার যাইয়! প্র 
আবরণের উপরে পড়িতেছে, কত ব্যাকুল 

হইতেছে, মোহ আবরণ উহার পথের 
প্রতিবন্দক বলিয়। কত আর্তনাদ করিতেছে, 

অবশেষে অশেষ চেষ্টার পরে ত্র যে 

আলোর উপর উতপতিত হইয়া পুড়িয়া 

গেল--আমি উহার মত প্রমত্ত হইতে 
চাহিনা। এই যে সংসারের মোহ, এই 

যে সংসারের স্নেহ মমতা, উহা আমার 

নিকট বড় আমোদের জিনিষ--আমি উহী- 

রই মধ্যদিয়া সেই পূর্ণ আলোক দেখিতে 
চাহি; অনন্ত কাল দেখিব--স্থির নয়নে 

স্থির ভাবে দেখিব, কিন্তু সাধিলেও আমি 

. উহাতে যাইয়া পড়িবনা ; আমার ভয় হয়, 

আমার শঙ্কা হয় মামি উহার সঙ্গে 

মিলিতে অন্পমুক্ত,-মিলিতে চেষ্টা করিলে 

আমার শী পতঙ্গের দশ] হইবে। 

চাহিনা ; উহা নিডি উলে উহার সে শোভা, শ্রীফদুনাথ কাঞ্জিলাল। 

বঙ্গবাসী ও অনাচরনীয় হিন্দু। 
(৩) 

আমি যে অতিশয় “মূর্খ”, তাহা আমি 

বিলক্ষণ অবগত আছি। বঙ্গবাসীতে প্র 

কথার পুনরুল্পেখে আমি সমধিক কৃতজ্ঞ 

হইয়াছি, তাহার সন্দেহ নাই । কিন্ত নব্য- 

বঙ্ষবাসীর নীতি সম্বন্ধে যাহা আমরা 

বলিয়াছি, বঙ্গবাসী তাহ! একে একে সকলই 
স্বীকার করিয়াছে ও করিতেছে । তবে 

যে গুণে ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতেরাঁ শৌগ্তিকের ও 
ভারতের সম্পাদক মহাঁশয় ও “সমস্ত বাবু | স্থবর্ণবণিকের বাটাতে দ্বানগ্রহণ করিয়া 

দের মূর্খত।” আমি স্বীকার করিতে প্রস্তত 
নহি। 

সমাজে আপিয় অস্বীকার করেন, স্বভাবসিদ্ধ 
সেই পরম বমণীয় গুণ বশতঃ বঙ্গবাসী 



অগ্রহায়ণ, ১২৯৭। ) বঙ্গবাসী ও অনাচরণীয় হিন্ছু। (৩) 8১৩ 

আমাদের কথায়. উত্তর দিয়াও ্রকা্ডে ব্যতীত হস সমাজ সুরক্ষিত হইবে ন! না। 
আমাদের কথাঁয় উপেক্ষা ও “দ্বণ1” প্রদর্শন | তাই আমর! ব্রাঙ্গণ রক্ষার জন্ত এত. 

করিয়াছে । বদ্ধকর |” বঙ্গবাসী ২৫ শে শ্রাবণ, ১২৯৭ 

বালতে পারি যে, আমরা যদি কোন বস্তকে 1 ৫মস্তস্ত। 

ঘ্বণ] করি, তবে এই শ্রকারের কাপুং পাঠক ! বঙ্গবাশী ব্রাহ্মণের শ্বার্থে 

রুষতাকেই করি । পরিচালিত কি না, এস্জলে বিবেচনা করুন । 
ইহ) আমরা জানি ও বলিয়াছি যে, শীল্মশাপিত ধর্মকে আমরাও হিন্দুধর্ম 

এ দেশের অনেক মূর্খ লোক ত্রান্গপ্য- ! বলি। ম্মার্ভ রঘুনন্দনের সটাক স্বতি সংগ্রহ 
ধশ্রকেই হিন্দৃধন্ন বলির! জাঁনে। আবার ! বদি শান্তর হয়, রমেশ বাবুর সটীক কৃ 

এনন বিচক্ষণ লোকও আছে, যাহানাঃব্রাঙ্মৎ- | বেদ সংহিতা শাস্ব হইবে না কেন, ইহাই 
প্রাধান্ত ও মাজকতা। যেভিন্ন জিনিষ, ইহা! ; আমর। বুঝি না। 
উপলদ্ধি করিতে পারে । আধুনিক বাবুগণই ; স্তাক্গণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউন, ইহা? আমাদেরও 
এই বিভিন্নতা বুঝেন, এমত নহে, বঙ্গবাসীর : ইচ্ছা; কিন্ত কুত্রাক্মণের যাজ্ঞৌপবীত ছিন্ন 
অবাঁবুগণও উহা! বিলক্ষণ রূপে বুঝেন | ! করিয়! তাঁহার বাবসায়োচিত বর্ণে তাহাকে 
বত কেন হুক্মরভাঁবে ও সতর্কভাঁবে বলা । নিমজ্জিত কর এবং পণক্তি ভোজনের 
হউক না, বঙক্ষবাসীর উপদেশ [ঘ ত্রাঙ্গণ- ! সময তীহাঁকে ব্যবপাঁয়োচিত বর্ণের সঙ্গে 
প্রাধান্তকে লক্ষ্য করে, তাহ বুঝিতে কৃত- ৰ বসিতে দাও । আর তাহা যদি না কর, তবে 

বিদ্য সমাজের আর বাকী নাই। তবে ' তরাঙ্গণ-প্রাধান্যের কথা মুখে আনিও না, এবং 

ধাহারা নিদ্রা বাইতে যাইতে বঙ্গবাপী পাঠ. জুণী যদি যক্ঞোপবীত ধারণ পূর্বক ব্রাক্ষণ 
করেন, তাহাদের ধনিজাঁভঙ্গের জন্ত গত ূ হইতে চায়, তাভাঁকে নিষেধ করিও না। 

কয়েক সপ্তাহের বঙ্গবাসী হইতে, আমাদের | ৩। “কলকাতার হিন্দু হোঁ্টেলে স্থুবর্ণ- 

উত্তরচ্ছলে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার নণিকের সন্তানকে স্কান দেওয়া হয় নাই, 

কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি। | তাই একটু ঘোঁট হইতেছে । হোষ্টেলের 

র 
| 
ূ 

ূ 

- শাপ্ীশীী্পশি শীট এ শাশাপাপপীপিশী শেপ 

পাশপাশি শিস ীস্ীশীশীািাীটাীশীশি শানে পিপিপি 

১ “শাস্্শাসিত ও ব্রান্ষণাতিত : নিরম আমরা জানি নাঁ। কিন্ত যেখানে 

সমাজকেই আমরা হিন্দু সমাজ বলিয়া সংস্পর্শের আশঙ্কা সেখানে সুবর্ণবণিকেরাই 
জানি ।”” বঙ্বাসী ২২শে ভাদ্র, ১২৯৭, ৃ ব।জিদ করিবেন কেন?” বঙ্গবাসী ২২ শে 

৪র্থ স্তস্ত। । ভাদ্র, ১২৯৭--১ম স্তত্ত। 

২। “ত্রাঙ্ষণ যাহাতে স্ুত্রান্ষণই । অনাচরণীয় হিন্দুগণ বঙ্গবাসীর কর্ণধারত্তে 

থাকেন, দেশে যাহাতে সংস্কৃত ভাষার যে লাভ করিবেন, তাহ'্র নমুনা বাহির 

সমধিক চর্চ হয়, শাস্ত্ান্ছণীলন বি ধনকুবের স্্বর্ণবণিকগণ বখন 

হয়, ইহাই আমাদের অন্তরের কামনা । শট ও সিদ্ধান্তবাগীশদিগকে চুপে 
* * * ধর্মশীস্ত্ের সার কথা ব্রাঙ্মণের | চুপে দান করেন, তাহাদের হাঁপ্তর রসিদ 

জিহ্বাগ্রে অবস্থিতি করুক-_ইহাঁই আমাদের | রাখিবাঁর রীতি খদ্দি প্রবর্তিত করি:হন, তবে 
অন্তরের কামনা । আমরা জানি, জুত্রাঙ্ধণ 'অনেক উপাধ্যায় ও মহামিহোপাধ্যাযর নামি 

€৩ 



৪৯৪ নব্যভারত। (অষ্টম খণ্ড, অষ্টম সংখ্য। । 

তাহাদের ভ্বারদেশে সাইনবোর্ডে দেখাইতে 
পাঁরিতেন। তাহাত তাহার! করেন নাই। 
ধন আছে ধনের ব্যবহার করিয়াছেন, স্তু 

হইম্বাছে ও হইতেছে, এই পর্য্যস্ত। কৈবর্ত- 

গণের মধ্যে একদল ঘুষ দিয়! সংস্পর্শের 
দাঁয় হইতে মুক্ত হইয়াছেন; তাতীর মধ্যে 

“ক্কীর তাঁতী” নাম ধারণ করিয়। একদল 

উঠিয়া গিয়াছেন, দাগদেওয়া গোয়ালও 

সজল ব্যবহারের অন্তর্গত হইয়াছে শৌপ্ডি- 

কের মধ্যে একদল “কুণ্ড উপাধিগ্রহণে 

উপরে উঠিয়াছেন ; সুবর্ণবণিকের মধ্যে, 

বহু বহু স্থবর্ণবণিক নাম ধারণ করিয়া, 
অবশ্ত শাস্তাধ্যক্ষগণকে ঘুষ দিয়া, উঠিয়া 
যাইবার জন্য একদলের চেষ্টা আছে। যাহা 
হউক, এরূপেও যদি দেশে সজল ব্যবহার 

হয়, দোষ নাই। কিন্তু আজ কি ক্রাহ্গণে 

পাঁতি দিলেই অন্ঠান্ত জাতি, অনাচরণীয় 

জাতির মধ্যে এবিধ ।ছিন্ন-লাঙ্গুল শাল 

তুল্য উচ্চাভিলাধীদিগের জলম্পর্শ করিবে? 

আমরা এমন মনে করি না। সজল ব্যব- 

হারের জন্ত এরূপ পরোক্ষ ভাবের যত্ব 

আমরা অনুমোদন করি না! । পরোক্ষ ভাবের 

যত্ব অতি হীন জাঁতির সম্ভবে, স্থবর্ণবণিকের 

হ্টাঁয় মান্গণ্য জাঁতি, সজলত্যাঁগ করিয়া কিছু 
খুষ ঘাস দিয়া উপরে উঠিবার যতুকরিতে 

পারিবেন, এমন আমরা মনে করি না। 

অনাচরণীয় বর্ণের কি উপায়ে সজল 

ব্যবহার হইতে পাঁরে, এবিষয়ে এক খানি 
ক্ষুদ্র পুস্তক আমর লিখিয়াছি। তাহাঁতেই 
আমরা বলিয়াছি, সকল অনাচরণীয় জাতি 

সমবেত ভাবে সজল ব্যবহারের যত্ব করিলে, 
সিদ্ধকাম হইতে. পারেন। স্থবর্ণবণিক 
ও শৌগ্ডিকগণ অগ্রবর্তী হইয়া কার্ধ্যারস্ত 
করিলেই কার্য হয়। ০১০১১ ২০উিউউিউউউউিিউটিউউিউটিউটিউউউউউউিউউিউউ 

৪। “এত যে জাতি নাশের চেষ্টা, 

হিন্দু মুসলমান, পার্শী খৃষ্টান সমস্ত ভাঙ্গিয়া 
চুরিয়া একাকার করিবার আগ্রহ, এই 
যে ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষ, বাল্যবিবাহের 

উপর আক্রোশ * * ইত্যাকার অন্যবিধ 

সমাজ সংস্কারের প্রয়াস এই সমস্ত বাবুদের 

মূর্খতা জন্ত |” 

৫। “বাবুদের মধ্যে কদাচিত ছুই এক 

জন বিদ্যাভিমানী আছেন। খকৃবেদের 

তু'ইফোড় আচার্য্য হইয়া-ইহারা ধুয়া ধরাইয়। 
দেন। নিরক্ষর অন্ুচরবর্গ অমনি সমস্বরে 

দোহারী করিতে থাকেন।” (বঙ্গবাী 

১লা ভাদ্র, ১২৯৭, ৪1৫ স্তত্ত )। 

এই ভূইফোড় আচার্য বাবু রমেশ 
চন্দ্র দত্ত, আর এই দোঁহারী-কারক বোঁধ 
হয় আমাকে বল! হইয়াছে । রমেশ বাবুর 

বেদানুবাদে ব্রাঙ্গণ্য ধর্ম বিনষ্ট হইতে বসি- 

যাছে। আমি অবগত হইয়াছি, তিনি একটি 

বৈদিক বিদ্যালয় সংস্থাপন পুর্ববক বাঙ্গলা 

ভাষায় বেদ শিক্ষা দেওয়ার বিধান করি- 

বেন। এ বিষয়ে আমার নিকট যে সকল 

কাগজ পত্র আছে, তাহা আমি ক্রমশঃ 

মুদ্রিত করিব । সুতরাং এক্ষণ কিছু 

বলিব ন]। 

৩। “বাবু বিদ্যালয় বাবু বানাইবাঁর 
কল। বাবুরাই সমাজ ধ্বংসের মূলীভূত 
কারণ হইতেছেন। চোকের উপর এই 
সর্বনাশ দেখিতেছি, তবুও ত চৈতন্ কাহাঁ- 

রও হয় না। ইংরেজি যখন শিখিতে হইবে, 
তখন আজ কাল খ্রীষ্টান, ত্রাঙ্ম ও বাবুদের 
বিদ্যালয়ে শিক্ষা ভিন্ন গত্যন্তর কি আছে? 

তখন ছিল এক শক্র (গ্রীষ্টামের) এখন 

হইয়াছে তিন শক্র (খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম ও বাবু) 
স্থতরাং বহিয়া! যাইবার পথ প্রশত্ত হই- 



গ্রঅহায়ণ, ১২৯৭।) বঙ্গবাসী ও অনাচরনীয় হিন্দু 

য়াছে।” (বঙ্গকাপী ৯৫ই ভান, ১২৯৭, 
৬ষ্ঠ স্তম্ত )। 

বঙ্গবাদীর লেখকগণের মধ্যে যে কেহই 
বাক্যানুরূপ হৃদয় ধারণ করেন না, এ কথা! 

আমর! বিশ্বাস করিতে চাহি না । ধীহার। 

দেশের উপকার করিবার প্ররাসী, তাহাদের 

যদি কোন শক্র থাকে, তবে সে শক্র কপ- 

টতা। বঙ্গবসী কি প্রকৃতই বাবুগণকে 

এইরূপ শক্র মনে করে? ইংরেজী শিক্ষা 

কি প্রকৃতই বঙ্গবাসীর অশ্রদ্ধেয়? তবে 

কলিকাঁতার বঙ্গবাসী স্কুলে ইংরেজী শিক্ষা 
দেওয়া হয় কেন? এই প্রকার কপট উপ- 

দেশে কি স্ুত্রাঙ্গণ তৈয়ার হইবে? ছি! 
যদি বাবুই দস্বণাঁর পাত্র ও শক্র হয়, তবে 

বঙ্গবাপীর আফিসময় যে আমরা বাবু 

দেখিতেছি ! বঙ্গবাপীর শত্রু বাবুরা নয়, বঙ্গ- 
বাসী নিজে । 

৭। “আবার অজ্ঞান ও ছুর্দ্ধি বশত 
“সমং পশ্ঠতি পণ্ডিতঃ, ইত্যাদি বাক্যে একে 

আর বুঝিয়া এক অদ্ভুত সাম্যবাদের সৃষ্টি 
করিরা ইহার। জতি নাশের জন্য বদ্ধপরি- 
কর হইয়াছেন। সহজ বুদ্ধিতেই বুঝা যাঁয়, 

বৈষম্যই জগৎ । যতক্ষণ বৈষম্য থাকিবে, 
ততক্ষণ স্থষ্টি থাকিবে । সাম্যই প্রলয় | ” 

( বঙ্গবাসী ১লা ভাদ্র ১২৯৭, ৪81৫ স্তস্ত |) 

বলি, ইংলণ্ড ও রুষ ভূমে যে বর্ণ 
বৈষম্য নাই, সে সব স্থানে প্রলয় হই- 
মাছে কি? 

আবার দেশে যে কন্ত। বা বর বিক্রয়ের 

প্রথ! হইয়াছে, তাহাঁও নাকি বাবুদের দোষ। 

৮। “তাই বলি ইংরেজী শিক্ষিত 

বিক্রীত বাবুদের মতি গতি ফিরাইতে ন। 

পারিলে কন্তাদায়ের বিষম রোগ সারিবে 

না। * ্ কন্তাদায়ের কুপ্রথা 

ঘুচাইবার চেষ্টা করিতে হইলে প্রত্যেক 
সমাজের জাতিকে স্বতন্ত্রভাবে করিতে 

হইবে | একাকাঁরে চলিবে না। (বঙ্গবাসী 

১লা ভাদ্র, ৪র্থ স্তস্ত। ) 

ধন্ঠ সত্যবাদীতা ! কৌলিন্ প্রথা, অস্ত- 

ধি।হের অভাব, বাল্যবিবাহ ইতাদি 
কারণে কন্তাদায় জন্মিয়াছে। সে দোষটা 

এক্ষণ বাবুদের শিরে চাঁপাইয়? দেওয়া হইল! 

বান্তবিক কি ইহা সরল হৃদয়ের কথা? যদি 

ইহা কপট বাঁকা হয়, তবে এ দেশের এত 
লোককে ত ইহা শুনিতে দেওয়া উচিত 
হইতেছে না। বাবুদের যে দোষ নাই, তাহা 

নহে। কিন্তু কন্ বিক্রয়ের বা বর বিক্র- 

য়ের দোঁষ বাবু হইতে জন্মে নাই। 

যে দেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নাম হিন্দুধর্ম, 

একতাঁর নাম “একাকার”, সে দেশেই এত 

কপট ব্যবহার সম্ভবপর হয়। 

৯। “হিন্দু মুসলমানকে একাকার 

করিবার চেষ্টাও অজ্ঞান প্রযুক্ত । তেলে 
জলে মিশাইতে গেলে তাহাতে আর প্রদী- 

গ€. 

পও জ্বলে না, তৃষ্তীও ভাঙ্গে না। তেলও 

নষ্ট হয়, জলও নষ্ট হয়। অথচ বাবুদের 

ব্যাপারই এই রকমের |” (বঙ্গবাসী ১লা৷ 

ভাদ্র, ৪1৫ স্তসভ |) 

হিন্দু ও মুসলমান তেল ও জল নহে। 

ইহারা তেল ও তেল। তেলে তেলে 

মিশাইলে প্রদীপ বিলক্ষণ জলে । এই তেল 
কেবল ছুই বোতলে রাখা হইরাছে। মিশাও, 
প্রদীপও জলিবে, পাকের কাজও চলিবে । 

ইহা যে বুঝ না, ইহাই মূর্খতা । 

শ্রীমধুন্থদন সরকার । 



ভারতীয় মুদ্রা । 
( দ্বিতীয় প্রস্তাব 1) 

বিটাশ ভারতের ইংরীজ পুরুষ কর্তৃক 

প্রবর্তিত মুদ্রা সকলের বিবরণ পাঠক- 

দিগের নিকট বোধ করি অবিদিত নাই; 
কিন্তু তবুও এসম্বদ্বে আরও কিছু জানিবার 

বিষয় বাকী আছে। ইংবাজ রাজ! এদেশে 
প্রধানতঃ তিন প্রকার ধাতুর মুদ্রা প্রচলন 

করিয়াছেন , তদ্যথা! সুবর্ণণ রৌপ্য এবং 

তাত্র। ইংরাঁজের স্বর্ণ মুদ্রা ছুই প্রকার 
১) গিণি সোণার মুদ্রী এবং (২) পান্না 

সোণার মুদ্রা। শেষোক্ত প্রকার স্বর্ণই 
খাটি এবং এতদ্দেশীয় বিশুদ্ধ অুবর্ণ। 
রৌপ্য মুদ্রা সমূহ টাকা, আঁধুলি, সিকি, 

ছুয়ানি এবং একাণী, এই পঞ্চম প্রকারে 

বিভক্ত । একাঁণীর ব্যবহার এখন খুব 

কম। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের রৌপ্য সুদ্রার 
৫বার সংস্করণ হইয়াছে; ই ইওডিয়। 

কোম্পানীর রাজত্ব কালে রৌপ্য মুদ্রায় 

ভুলাদণ্ডের চিত্র ছিল, তাহার পরে 

বাত্রমূর্তি বসান হয়। কিছুকাল পরে 
শার্দলের ভীষণ মূর্তি উঠ।ইর! দিয়া চতুর্থ 

উইলিরমের নাঁমে টাকা উঠিতে আর্ত 

হয়, তদনন্তর কুইন ভিকৃটোরীয়ার প্রতি- 

মূর্তি ও নামে টাকা অঙ্কিত হইতে থাকে। 

লর্ড লিটনের শাসন কালে দিল্লীর বিখ্যাত 

দরবারের পরে এস্প্রেশ্ ভিকৃটোরীয়! 

নামে মুদ্রা প্রচার আরম্ত হইয়াছে। 

তাত্র মুদ্রা সমৃহ একপয়সা, অদ্ধপয়সা 

রি 

ইংরাজী বারে পাই আমাদের এক আনা; 
অর্ধপয়সার শীচে অতি ক্ষুদ্াকার তাম্ত্ 

এবং - আনী, এই চারি ভাগে বিভক্ত। 

মুদ্রা চলে, তাহার নাম ১ আনা সুদ 

অর্থাৎ বারো পাই হিসাবে যে “আনা” 

হয়, সেই আনার ইহ দ্বাদশাংশের একাংশ । 
বাঙ্গালা দেশে ইহা কম চলে, বোম্বাই ও 

মাদ্রাজে ইহার অধিক প্রচলন, তথায় 

ইহা ছোটা পাই, এই আখ্যা! প্রাপ্ত হই- 
য়াছে। ইভাদের তিনটা এক পয়সার 

সমমূল্য। ইংরাজের তাত্রমুদ্রার প্রায় 

ত্রয়োদশ সংস্করণ হইয়া গিয়াছে । এই 

ত্রয়োদশ সংস্করণের ভিন্ন ভিন্ন পয়সা একত্র 

করিলে দেখিবেন, সিংহ, শার্দল, তুলাদণ্ড, 

কুইন ভিকটোরীয়া, এম্প্রেস ভিকৃগো- 

রীয়া, চতুর্থ উইলিয়ম, উদ্যান, কোম্পানীর 
কুঠি, কোম্পাণীর নাম, তাঁত্র প্রভৃতি 

লেখা আছে। যতই সংস্করণ হউক না, 
ধাতুর ওজন ও দর প্রায়ই সকল সময়ে 
এক থাঁকে। ধাতুপরীক্ষকেরা বলেন, 
ইংরাজের টাকার প্রায় তিন আনা খাদ 
দেখা যায়, কখনও কখনও তাহার অধিকও 

থাকে । এক্ষণে সংগৃহীত মুদ্রা সম্বন্ধে 

কিছু বলা যাইতেছে। ফন্তপ্রকার মুদ্রা 

সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাদের 
প্রত্যেকটিতে সংখা দিয়া বর্ণনা করিতে 

প্রবৃত্ত হইতেছি। 

১। রট্লামের তাত্র মুদ্রা । 
মধ্যভারতের অন্তর্গত মালোয়! প্রদে- 

শের সীমান্তবর্তী রট্লাম একটি ক্ষুদ্র 
হিন্দবাজ্য। বর্তমান রাজার নাম রনজিৎ 
নিংভ, যুবাপূরুষ এবং জাতিতে ক্ষত্রিয় । 

আর প্রায় বার্ষিক ৬ লক্ষ টাকা; গবর্ণ- 

মেণ্ট ইহার নিকট হইতে কর গ্রহণ 
করেন। রাঁজার নিজের টাকশাল! আছে, 

তথাঁর “কবল তাম্র মুদ্রা (পয়সা) অঙ্ষিত 



অগ্রহায়ণ, ১২৯৭) ভারতীয় মুদ্রা । ৪১৭ 
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চিত্র আরও নিবিড়, সুন্দর এবং দৈর্ঘ্য 

অপেক্ষাকৃত বড়। ইহার মধাস্থানে মারতী 

হয়; রৌপ্য বা স্বর্ণ মুদ্রা অঙ্কণের অধি- 
কার রাজার নাই। টাকশালার ্ 
'ক্ষের নাম রঘুনাথ প্রসাদ। রট্লামে ; দেব (পবনপুক্র ) হনুমান, বন্ত্রদ্ধারা কটিদেশ 

যে তাম্র মুদ্রা দেখ। যায়, তাহা! ছুই প্রকার, বদ্ধকরিরা, ভীষণ গদা হস্তে মহাবীরের 

যথা প্রাচীন ও আধুনিক। বর্তমান | নায় দণ্ডায়মান । ইহার পদতলের নীচে 
(সন১২৯৭) সালের শ্রাবণ মাস হইতে দেবন।গরাক্ষরে “রৎলাম” কথাটি অতি 

বর্তমান থাঁজ। রনজিৎ সিংহ এক প্রকার নৃতন : ক্ষদ্রন্ম রূপে দেখিতে পাইবেন । পয়সার 

ধরণের পরস1 প্রবর্তন করিয়াছেন, ইহারই 1 আঁকার গোঁল, ওজন প্রায় ব্রিটিশ পয়সার 

নাম আধুনিক পয়সা । এই পয়স! প্রবর্তনের | সমলুল্য। স্ৃত। দিয়া রৎ্লামের প্রাচীন 

পুর্বে যে তাত মূদ্রা প্রচলিত ছিল, তাহার | ও আধুনিক পয়সাকে মাপিলে, প্রথমের 
নাম প্রাচীন পয়সা । রুটলামের লোকের! | পবিণি প্রায় (সততার ল্বত্ব অনুসারে ) 

ইহাঁদিগকে “কদমী পয়সা” এবং “হালী” ; পৌণে চার অঙ্কুলি এবং দ্বিতীরের পরিধি 
পয়সা, এই ছুই নামে আখ্যাত করেন।; প্রা ৪ অঙ্গুলি হইয়া থাকে । যে স্থৃতা 
রটলামের পুরাতন পরসাঁর একপুষ্ঠের ছুই | দিয়া মপিবেন, সেই স্থতার দৈর্ঘের 

পাঁশ্বৈ ছুই তরবারীর চিত্র এবং তরবারী- | মাপের কথা বলা যাইতেছে । রতলাম 
ঘ্বয়ের মধ্যে সুর্যোর ক্ষুদ্র মূর্তি দেখা | রাজ্যে ব্রিটাশ গবর্ণমেণ্টের এবং পার্শ্ববর্তী 

বাঁয়। কুর্ধ্যদেবের মস্তকোপরে সুদর্শনচক্র ; ছুই | একটি দেশীয় রাজ্যের পয়সারও 
এবং নিম্নে গঙ্গানদী। পয়সার অপর ! প্রচনন আছে। 

পৃষ্ঠায় ইংরাজী অক্ষরে “৪210: 1853% ২। বরোদারাঁজ্য | গুজরাটের 

এই গুলি দেখিতে পাইবেন। পয়সার ; ববাদারজা অতি বিস্তৃত ও প্রসিদ্ধ। এই 

আকার গোল; ওজনে ইংরাজী এক পয়সা রাঁজ্যের রাজারা গুজরাঁটী ভাঁষাঁয় গায়- 

হইতে কিছু অধিক। এই পয়সা রটু-; কৌরাড় নামে খ্যাত। গায়” অর্থে 
লামে প্রায় ৪৮ বং্সর চলিতেছিল, ইহার | গাভী, “কৌরাড়” আর্থ “পালক” অর্থাৎ 

পূর্ব্বে হোঁলকারি মহারাজার মুদ্রা এখাঁনে | গাভীর রক্ষক ও পালক, এই জন্যই 
চলিত। উপরে যে পয়সার উল্লেখ কর! ; বরোদারাজ্যে গাভীর খুব সন্মান ও 

গিয়াছে, তাহা ইং ১৮৫৩ অবের মুদ্রা । | শ্রদ্ধা। বরোদারাজ্যের তাত মুদ্রার 

অদ্ধ পয়সার চলন এখানে নাই । এখন | (পয়সার) আকার গোল। ইহার 

যে নূতন পয়সা চলে, তাহার বিবরণ এই , একদিকে লতা পাতার চিত্র এবং তাহার 
রূপ। এক দিকের চতুষ্পার্থখে সুন্দর ূ মধ্য দেশে দেবনাগরাক্ষরে “এক পয়সা এবং 

স্ছন্দর লত। এবং এ লতার শাখায় পত্র ৷ সম্বতের উল্লেখ আছে ।” অপৰ পৃষ্ঠায় দেব- 

ও ফুল; মধ্যে দেবনাগরাক্ষরে “এক 1 নাগরাক্ষরে শ্রী রায়াজী বাঁওমগার়ক বাঁউ?, 

পয়সা” এই কয়েকটি কথা লেখা । ইহার ! এবং তদস্তর “সেনাখ্যা সখেল শমসের 
নীচে সম্ঘতৈর উল্লেখ থাকে । অপর | বাহাছুর” এই শব্বগুলি দেখিতে পাইবেন । 

পৃষ্ঠার চতুপার্থ্ে লনা, পাতা, ফুল, ফলের ইহাদের মধ্যস্থলে দেবনাগরাক্ষরে “সরকার” 



৪৯৮ 

এবং 'তাহার নীচে কর্তিত নরমুণ্ডের অর্ধাংশ 
ও তন্নিক্ে এক তরবারীর চিত্র । ওজনে 

ইংরাজী পরসার সমতুল্য । সুতা দিয়া 
মাপিলে সুতার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪ অঙ্গুলি হয়। 

৩। আশির গড়। খান্দেশের 
অন্তঃপাতী । খাণ্ডোয়। হইতে গ্রেট ইণ্ডিয়ান 
পেনীন্শুলার রেলওয়ে কোম্পানীর গাড়ীতে 
€বাস্বাই অভিমুখে যাইলে পথে চাদনী ষ্টেশন 

দেখিতে পাইবেন। ইহা বোম্বাই হইসে 
১৩০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। চাদনী ষ্টেশন 
হইতে আশিরগড় প্রায় তিন ক্রোশ। ভ্রয়ো- 

দশ শ্রীাব্বের শেষ ভাগে আশা আহির 

নামক এক গোয়াল জাতীয় কৃষক এই 
রাজ্য স্থাপন করেন। পর্বতের উপরে যে 

মহ প্রকাণ্ড ছুর্গ আশিরগড় নামে খ্যাত, 

তাহা ইহারই কর্তৃক নির্মিতি। আকবর 
সাহ এই ছুর্গ অধিকার করিতে সমর্থ হুইয়া- 

ছিলেন। ইংরেজেরা আশিরগড় এক্ষণে 
কারায়ত্ব করিয়া রাখিয়াছেন। কতকগুলি 

ইংরাজ ও দেশীয় সৈম্ত এখানে এক্ষণে বাস 

করে। এই ছুর্গ ইংরাজের “রাজকয়েদী/ 
( 7১০91161081 56869 10500018 ) গণের 

কারাগার স্বরূপে ব্যবহৃত হয় । রাজা আশ! 
আহিরের মুদ্রার আকার চতুষ্কোণ, ইহা! 
তাত্র ও রৌপ্য, এতছুভয়ে নির্মিত। আকার 

নৃব্যভারত 1 (অউটম খণ্ড মঅক্ট সংখ্যা 

ক্ষুদ্র। কোনও অক্ষর বা চিত্র নাই, 
পৃষ্টে কতকগুলি অর্থ শূন্য বিন্দু মাত্র দেখিতে 

পাওয়! যায়। ওজনে এক ছুয়ানীর সঙ্গে 

সমান। ইহার দৈর্ঘ্য কনিষ্ট অঙ্গুলির নখের 
সমান । এই পয়সা! এখন চলে না ; আশির - 
গড় এখন ইংরাজ রাজ্য । 

৪। ভারতে পর্টুগীজ রাজ্যের 
মুদ্রা । গোয়া প্রত্ৃৃতি পটুগালাধিকৃত 
রাজ্য সমূহে এই মুদ্রা (পয়স।) প্রচলিত 

হয়। ইহার ধাতু তাত্র, আকার গোল। 

ইংরাজের পয়সার সমতুল্য ও সমমূল্য । 
ওজন প্রায় এক । এই পয়সার এক দিকে 
ইংরাজী অক্ষরে “14500510708, 1. 7০:৮0 

০৮, 41090 : [১০5০ 188% এই কথাগুলি 

লেখা আছে। ইহাদের মধ্যদেশে পটুগিজ 
সম্রাটের মুখের মৃত্তি। সআটের মাথায় 
আবরণ নাই । অপর পৃষ্ঠায় ইংরাজী অক্ষরে 
“019 [১০:৮00062%, 10 150881 এই 

কয়েকটি কথা আছে। ইহাদের মধ্যদেশে 
সম্রাটের মাথার মুকুটের চিত্র, এবং এই 
চিত্রের নিম্নে ইতরাঁজীতে “00970, শব্দ 

দেখিবেন। সত দিয়া পরিধি মাপিলে, 

স্ৃতার দৈর্ঘ্য প্রার ৬ অঙ্গুলি হয়। 
শ্রীরাজেন্দ্র নাথ দত্ত। 

্ষুত্র ক্ষুদ্র কবিতা । 
অন্বেষণ । 

খুজে খুজে হারানিধি মেলে নাই যার 
নিরাশ হায়েছে তবু, খোজে নাকি আর? 

তেমতি এ অন্বেষণ, 

তাই পুনঃ আঁকিঞ্চন, 
তাই ও ভুলের দেশে যেতেছে যাঁচিয়ে, 
বাসন1--বিমনা, আশা! উঠে শিহরিয়ে 



বাল্য-রবি অনুরাগ কোথায় লুকায় ? 

হতাঁশের প্রাণ নাশা, 

জর পূর্ণ ক্ষীণ আশা, 
পিপাসায় ছুটাছুটি করে তৃষ্চিকায়, 

হারায়েশ্ছে যারে.) তারে তবু নাহি পায় ! 

উপেক্ষাই আত্মহত্যা-ধৃতির বিকার, 

স্থৃতি মাঝে অনাবৃষ্টি বজ্র _হাংাকার, 

সেথায় কার্যের শেষ, 

অনিবার্ধ্য হেথ! ক্লেশ, 

প্রতিধ্বনি সে হৃদয় নাহি করে পান 

সীপেতে শিশির বিদ্ধ কটোর পাষাণ !! 

কবিতা-বসস্তে কেন কোকিল-কুজন 
আঁশা স্ুরভিতে ভর! মলয় স্থজন ? 

না যাইবে কাছে তার 

না ছুইবে দেহ আর 

গাঁন মাথা এ অনিল প্রাণে করে খেলা 

পশে না মেথায় ষেখ। প্রেমে অবহেলা । 

যে ছিল সে স্থৃতি মাঝে নিদ্রীয় মগন 

জীবন্ত সমাধি আমি কাদি অকারণ 

জীবন যা_মরিয়াছে 

মৃত্যু সুধু'জেগে আছে-- 

সাধিলে কি মৃত্যু কাছে-_মিলিবে জীবন 

হারায়েছি যারে-_-তার বৃথা অন্বেষণ। 

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী । 

আকুলতা! ৷ 

কেন এই আকুলত। মরমের মাঝে গো, 
ভাঁবের লহরী পরে অজান৷ উছাস ! 

শীতের কুয়াশ! দিনে, অফুট হৃদয় বনে, 

কোথা হতে বহে আসে বসন্ত বাতাস 

প্রাণের ভগন ঘরে, কেন গো, কিসের তরে 
০ ৮ 

সহসা পড়িল মৃছ জ্যোছন। আভাস? 
বিশ্ুষ্ক পতিত চিতে আঁকুলতা জাগাইতে, 

কে আনিল, কোথাকার কুস্থম সুবাস ? 

নিভৃতে পাতার আড়ে, লুকাইয়ে অন্ধকারে , 

কোন্ পিক দিয়ে সাড়া থামিল আবার ; 

আধ মুখ তার গান, ভরেছে ঘুমস্ত প্রাণ, 

মেলিতে অলন অশখি পারিন! যে আর! 

কি এফ স্বপনে হায়! পরাণ ভাসিয়ে যায় 
ভাঙ্গিয় হৃদয় স্তর আকুলতা। শ্োত বয় ! 

কেন এই আকুলতা, কেন এ নীরব ব্যথা, 

কিছুই বুঝিতে নারি,_-বিপ্লব পরাণময় । 
শ্রীবিনয় কুমারী বস্থু। 

ও উস 

বসন্ত ফুনায়ে গেল? 

কখন বসম্ত এসে 

সেজেছিল নব বেশে 
কখন ফুটিল ফুল 

বহিল মলয় বায়? 

পিউ পিউ তান ধরে 
পাপিয়ার! গান করে 

কুহুরবে নবলতা 

শিহরে কোঁমল কায়? 

গুণ গুণ অলিকুল 

আড়ে চায় বনফুল 

নিকটে আসিলে কাঁপে 

হেঁসে অলি উড়ে যায়। 

কখন বসম্ত এল 

কখন চলিয়া! গেল 

কখন ফুটিল ফুল 

ভরা ভরা লতিকায় ? 

আমার হৃদয় মন 

ধ্যানে ছিল নিমগন 



সে পপ পুত পাপ পাশপাশি শপে 

” প্রিয়ের প্রেমের ছবি 

দিব! নিশি অরচনে | 

অনমনে এক যোগে 

নিনিমেষ জু ভোগে, 

কেটেছে রজনী দিন 

জাগরণ স্থস্বপনে । 

ফুল তুলে মালা গেঁথে, 

কাননের পথে পথে, 

করিনি যে সখি খেল! 

উদর চুমি ইনি! 
একিসের ঘুমের ঘোর, 

একিসে স্বপন মোর, 

অথব। সে নাহি এল, 

না শোভিল বনভূমি । 

মাল গাথা নাহি হোলো, 

মালা দেয়া নাহি হোলো, 

আসিল বসস্ত আর 

অমনি চলিয়া গেলো ! 

বিরহের বারি ধারা 

ঝটিক! করকা! তার! 
গিয়ে কেন নাহি যায় 

যেই এলে! সেই এলো? 

শ্রীরণ কুমারী। 

মিলন । 
(১) 

সংসারে প্রবাসী মোরা সবে, 

বাস মোদের অনন্তের তীরে, 

এক দিন থাকিয়। এ দেশে, 

পর দিন যাই ঘরে ফিরে। 

(২) 
পান্থশালে সকলের সনে 

দেখা শুনা নাহি কভু হয়, 
কিন্তু সমধর্ম্ম ছুটী আত্মা 
দুরে থেকে করে পরিচয় । 

(৩) 
বীণ! যন্ত্রের তন্ত্রীর মত, 

বাজে যখন একটা প্রাণ, 
উল্লজ্বিয়! সংসার প্রাচীর, 

দ্বিতীয়টা ধরি লয় তান। 
(৪১ 

পথ ভুলে যায় যদি চলি 

অনৃষ্টের ঘোর আবর্তনে, 
পরাণটী জাগিরা সদ। 

নীরবেতে খেলে তার সনে। 
(৫) 

সত্য, ধরার বিজ্ঞানে তারা 

প্রমে ঢুই প্র তিকুল তীরে; 

স্থান আর কাঁল মাঝে আসি 

বিচ্ছেদ জন্মায় পরস্পরে । 

(৬) 
যবনিকার অপর পারে, 

নাহি স্থান, কাল ব্যবধাঁন, 

সেথা বিয়োগেতে হয় যোগ 

হরণেতে রতেহে পূরণ 
(৭) 

ুর বিচ্ছেদ শুকুনী কভু, 

রক্ত মাংস করেন। ভক্ষণ, 

বহু মিশে একের কবলে, 

চির দিন অনস্ত মিলন । 

শ্বীরজনী নাথ নন্দী। 

কি সাধে রব! 
দিনের পর রাত হ'তেছে, 

রাতের পর দিন, 

আমার জীবন একই ভাবে, 
বিষাদে মলিন। 

হাসির পর কান্না আসে, 

সুখের পরে ছুখ। 
চির দিন কেদে কেদে, 

আমার মান মুখ । 

(অষ্টম খণ্ড, অষ্টম সংখ্যা । 
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মা গিয়াছে, বাপ গিয়েছে, 

ফেলে মোরে একা, 

বন্ধু-বান্ধব সব গিয়েছে, 

আর ন। হবে দেখা। 

বাগানেতে ফুল ফুটেছে, 

, সৌরভ গেছে ছুটে । 

এমন সৌরভ নাই আমাতে 
মান্গব-অলি জুটে । 

কি সাধেতে রন তখে 

€ ভবেতে আর, 

জুড়াই গিয়া জীবন জাল! 

ঘণা মা আমার । 

শ্রীদ্ুবন মোহন দাস। 

আর কেন? 

মার কন বিফল রোদন? 

কাদাছ, কাদিয়াছ ঢের; 

এস সখি করি উদনাঁপন, 

এই খানে ব্রত আমাদের ! 

এই মুছিলাঁম অশ্রজল, 

প্লান মুখে ফুটাইনু ভাসি, 
শিশ্মতির পাযাঁণ চাপনে- 

ঢাকিলম বিষাদের বাঁশি ! 

মুদলাঁম নয়ন পল্ব, 

ফিরাইন। লইলাম মখ, 
জদয়েল গুহাতল হতে 

উপাড়িন্না ফেলিলাম ভুখ ! 

ভাঁঙ্গিলাম জীবন-শধ্যার 

স্ব্রময় মোভময় পুমঃ 

(য অনলে দগ্ধ কলেবর 

আজি তাঁভা হইল নিগৃম ! 
যা, সপি, সেই পথে যাও) 
মে পথে হবেনা আর দেখা, 

যে পগে কেবলি অন্ধকাঁর 
একটাও নাই আলো রেখা! 

€& 

দৈবে, যি দেখা হয় কৃ, 

মুখ ঢেকে যেও পলাইয়', 

এক বিন্ধু নীরব নিশ্বাস 

বাঁতাঁসেরে যেও বিলাইয়া । 
দস নিশ্বাস ভেসে ভেসে এসে 

(ঘেমন লাঁগিবে মোর গায় 

নেন সেই নীরব নিশ্বাসে 
এ প্রাণ তখনি মিশে যায়! 

শ্রীবদুনাথ ঘটক ! 

সমাধি । 
আদি ভোতে আমি বে গে। ভূলে যাব ভালবাসা; 

আজি "ভাতে আমি যেগে! ভূলে যাব কাদা হাঁসা। 

তাপকার বিষ হাসি হেরিব না মুখ তুলে 
মাক্কাশের ইন্দু ছিড়ি ডুবাব সিন্থুর জলে । 

বিছাং কাড়িয়া লব নীরদের কোল হ'তে; 

নাঁদে কাদিবে সুধু নীরবে আকাশ পথে । 

গোপুলির রবিকে উড়াঁব মেঘের ধুলা; 
বিহগের ক কাটি জুড়াব প্রীণের/জাল। | 

মে মু্ু ভাসি মাথা প্রাণে জাগে কপটতা, 
এপ বনের যত রাক্ষমী কুন্থুম লতা; 

ভাদিগে দলিয়। যাঁব আপনার ছুই পায়, 
. আব কিছু রভিবে না, র"বে স্বৃধু ভায় হায়। 

গম্টীন অন্বরভল ভেদি সেই হাহাকার, 

আকাশের গ্রভভাঁরা করিবে গে। চুরমার । 

(স না ধ্বংসের পরে দীড়ারে ধরিব তান; 

১ন।চব কীপাইর1] গাভিব প্রলয় গান । 
গাঠিব গো উচ্চৈঃস্বরে--হৃদয় নাভিক হেথা, 

' আখি জল হা হুতাঁশ কেবলি কণার কথা; 

"তথায় নাহিক কভু প্রেম আর সখ আশা, 

হেথায় নাহিক তাহা যাবে কহ ভালবাসা ।” 

পাশ শাক? শিট স্পিন ৯ 

--এই গানে করিব গো অধুত নজনী ভোর) 

শেষে এই ধ্বংস মাঝে লন্ভিব সমাধি মোক । 

শ্রীপূর্ণ চন্্র ছেন। 



লি নন ০ সে 

". প্রাণোৎসর্গ | 

' কি ছার এ প্রাণ 

জলের বুদ্বুদ প্রায়, বাঁযুতে মিশিরা যাঁয় 

ক্ষণেক লহরী কোলে, মলয় অনিলে দোলে 

আবার মুহুর্ত পরে হয় অন্তদ্ধীন ! 
অসার ভৌতিক দেহ, প্রানের বাসের গেহ 
ক্ষিতি অপতেজসনে, মিশি বায় ক্ষণে ক্ষণে 

এ অসার জড়পিও্ড বহি ক্ণ'কাল। 

অসার ইন্দ্রিয় গ্রাম, ক্রোধ লোভ মাহ কাম 

করে তারে বিচলিত, চিরতরে কলুষিত 

বহিয়? পাপের বোঝা বিষম জঞ্জাল । 

অসার সংসার মায়া, পুত্র মিত্র বন্ধু জায়! 

আজি যার সনে দেখা, কালি কৌথা নাহি লেখা 

তাহাঁদের তরে কেন করি বিসঙ্জন । 

অসার প্াধিব ধন, স্বর্ণ রৌপ্য প্রলোভন 

বালক খেলনা প্রায়, নয়ন ঝল্সে যায় 

যাঁরতরে দেহ মন পাপে নিমগন | 

অসারের মাঝে থাকি, অপার সঞ্চিরা রাখি 

অনিত্য সম্পদ লয়ে, নিরন্তর বাস্ত হয়ে 

অশ্রু জলে ভাঁসি চির লইব বিদায় । 

এই কি নিয়তি হ'য। . এরতরে এত দাঁর 

সংসার সর্বস্ব করি, ক্ষণে তা পরিহবি 

নিরালম্ব নিঃসহাঁয় নিরাখর পরার । 

এ সকল পরিহরি, কিধন আশ্রয় করি 

প্রবল ইন্জ্রিয় দ্রোহ, কাম ক্রোধ লোভ মোহ 

রোঁধ কবি স্বর্গধামে করিব গমন। 

না! রবে মৃত্যুর ভয়, শোক ছুঃখ করি জয় 

উচ্চদংকল্পের রথে,  চলিব স্বর্ণের পথে 

এছাঁর পরাণ পাবে নবীন জীবন । 

অনিত্য শরীর সহ, দেখ কত অহরহ 

মুক্ত আম্মা অগণন্, যুঝিতেছে অনুক্ষণ 

অন্ক্ষণ মরণেরে করি পরাজয় । 

নব্যভারত। (অষ্টম খণ্ড, অষ্টম সংখ্যা । 

ইন্জিয়েরে জয় করি, আকাঙ্ষা ঘোটকে চড়ি 
চির উন্নতির রথে, চলিছে মহত্ব পথে 

বিপক্ষে সপক্ষ করি মানব নিচর । 

ভূতবলে ভূতে বান্ধি, নরের নয়ন ধান্ধি 

মহাঁন ব্যাপার কত, সাধিতেছে অবিরত 

এক এক মহাজন পুরুষ প্রধান ।.. 

এ কি উপাঁদানে গড়া, একি এই বসুন্ধরা 
তবে কেন হেনমতে, চলিব নৈবাশ্ত পথে 

কি কারাণে বলি তবে অসার পরাণ। 

এ প্রাণ অসার নয়, মাঁনবাতমী মহাঁশয় 

অনন্ত শকতিপাঁনে, যাইবে পুণ্যের ধানে 
বিরোধী শকতি গণে করি পরাজয় । 

নিজে চিনি একবার, যদ্দি করে হুহুঙ্কার্, 

পাহাড় পর্বত চয় পদাঁঘাতে চূর্ণ হয়, | 

সমুদ্র অতল স্পর্শ গুষে বিলয় । 

কেন ভীরু হীনবল, বিলাঁপে কি হবে ফল, 

উঠ হুহুস্কার কবি, অলসতা পরিহরি, 

অবশ্ঠ মহত্ব প্রাণে হইবে উদয় | 

ধব বল কর পণ, যবিতে সন্মুখ রণ 

পাপ প্রলোভন মনে, দমি বাধ! বিদ্লগণে 

অবশ্ঠ পাইবে রাঁজ্য অনস্ত অক্ষয় । 

নাহি কি জীবনে বল, হীনতেজ পেশীদল ? 

ইন্দ্রিয় শৃঙ্ঘখলে পড়ি, করিতেছ জড়াজড়ি? 
অনন্ত শকতি নামে কররে হঙ্গার। 

এ ধরণী কর্মক্ষেত্রে, দৈবতেজ ধরি নেত্র, 

করবীর্য্ে আক্ষাঁলন, করবে জীবন পণ 

অনন্ত শকতি পাবে বিক্রম অপার । 
উৎসর্গ কর পাঁন, হও তেজ বলবাঁন 

ছাঁড়ি মোহ ছাড়ি ভয়, গাঁইয়া সত্যের জয় 

সত্যের প্রতিষ্ঠা তরে কর প্রাণপণ 

নহেরে অসার প্রীণ, নহে হীনজন দান 

নর আম্মা হীনবল, অসার এ ভূমণ্ডল 

আমরাও হ'তে পারি পুরুষ প্রধান 

শ্রীপ্যারিশঙ্কর দাস গুপ্ত। 



সজল নয়ন ছু+টি তুলে, 

অগ্রহায়ণ ১২৯৭।) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা | . টি 
ৃ 2 ূ ফেতে যেতে ভুলিয়া দাড়াই, রিদায়। ৰ অশ্রু ছুটি আসে গড়াইয়! ! 

তবু স্থৃতি কাতর পরাণে, | প্রবাসী ফ্ীড়ায়ে মান মুখে 

রবে চেয়ে তোমাদেরি পানে ! 

' তোমাদের হৃদয়ের ছার 

ক্নহ ফুল, লতার পাতায়, 

' বেঁধেছিনু খেলাবাঁর ঘর, 

কেমনে ছাঁড়িব তারে আজ 

তাই প্রাণ বড়ই কাতর ! 

দিন বাঁবে, মাস যাবে কত! 

সে কুটারে আর কত শত 

দীন অসি লইনুব আশ্রয়; 

দিন যাঁবে, মাঁস যাবে সৃতি 

অভাগার প্রতিচিহ্ব তত 

ক্রমে বুঝি পাইবে বিলয় । 

সে কুটারে এখনো ধেমন 
হাসে মু জ্যাছন! টাদের, 

আশে পাঁশে ফুটে শত ফুল 

বিলাইয়া সুরভি তাঁদের-_ 
তখনো! ফুটিবে ফুল 

তখনও রহিবে জ্যোছন। ; 

তোমাদের রবে সেই সব 

আঁমিই সেথায় রতিব না! 

আমার সে মধুর আলয় 

'আঁর যে আমার রহিবে না! 

ভেবে তাঁই কেন গো কি জানি 
নয়নে আসিতে চায় জল, 
প্রাণ যেন সহসা কেমন 

হয়ে আসে কাতর দুর্বল ! 

ছেড়ে ফেতে চাহেন। পরাণ 

তবু আজ চলিন্ু ছাড়িয়া 

প্রন্তি পদে ফিরে ফিলে চাই-_ 

-িশাপট শপ ীাপপিপসপপেপেস্পপপিপিশী শপ শতশত ১০ পা পপি পিশিশিপপীা শী পি পপ পাশ শি শশা 

_ ২ শশা শশী শশী শি শশা শপাপ্টা লা শি পোশাল 

একট নয়ন জল ফেলে, 

একটি সুদীর্ঘ শ্বাস তুলে 

ফিরে চায় আলয়ের দিকে । 

প্রবাসী এ হৃদয় আমার 

তেমনি, যেখানে গিয়ে থাক্, 
যাহা আছে কপালে তাহার 

মহা ক্গুখশমভা দুঃখ পাক 

নিস্তবধ সন্ধ্যার আধারে 

অবসন্ন উদাস অন্তরে, 

পরবাঁসে সজল নয়নে, 

প্রতি দিন_-প্রতি দ্রিন সে যে 

চাহিবে ও কুটারের পানে ! | 

তোমরা ভূলিয়া যদি যাও 

তাহার রহিবে সদা মনে ! 

শ্াকিশোরী লাল গুপ্ত। 

চিতায় চিতায় ! 

বড় ব্যথা পেয়েছিল ও-_ 

হৃদয়ে জলিত শত চিতা, 

চিতাঁয় চিতায় আজি মিশে, 

নির্বাণ হইল ওর ব্যথা । 

পরাণের অনন্ত শ্মশান, 

শ্মশানের ছাই হয়ে গেছে। 

যাতনা সমুদ্রে নিবে “গছে। 

সহত্র স্নেহের পরশনে, 

নিবেনি যে প্রাণের বেদন ; 
রণ এ উপ পরা 

একটা বিধবর মৃত উপলঙ্গে' ' 



৪২৪ নব্যভারত। (অষ্টম খণ্ড অষ্টম সংখ্যা । 

. আজি তাহা চিতার আগুনে, 

একেবারে হয়েছে নির্বাঁণ। 

এতদিন অবিশ্রীস্ত জাল, 

অহোরাত্র দিতেছিল বাথ ; 

এখন সে অবসর লয়ে, 

শান্তিকে পাঠায়ে দেছে তথা । 

সা িদ্পীগলি টস্টি রিনি 

কাঁদ কেন আর তার তরে, 

ডাক কেন মর্ভেদী ডাঁক্__ 

সে যেখানে গিয়াছে চলিয়ে, 

বড় সুখে আছে থাক্ থাক । 

শ্রীমতী সরল বালা দাঁপী । 

এ টি তিতা 

প্রাচীন বংশ বিবরণ । (৪) 
(২৫৭ পৃষ্ঠার পর। ) 

নিপ্রবি। 

নিঞ্চবি জঙ্কলিত বেদাংশ, ৯ মণ্ডলের 

অন্তর্গত ৬৩ ত্রিবষ্টিতম স্ৃক্তে ৩০ ত্রিশটি 

খকে নিবদ্ধ আছে। উহাতে গায়ত্রী 

ছন্দে সোমের স্তব প্ররুটিত তইয়াছে। 

ইহার কুলোতপন্নঃনৈঞবি হইতে অপ্সার ও 

কশ্যপের সংযোগে কশ্ঠপ গোত্র প্রচ- 

লিত হইরাছে। ইহার বংশোদুত নৈপ্রবের 
এক কন্য! জন্মে । তাহাঁর নাম অজ্ঞাত। এই 

কন্ঠাই কশ্যপের প্রেয়সী। 

অসিত ও দেবল। 
অসিত দেবলের সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ কিছু 

পরেই বলা যাইবে । এস্থলে কেবল 

প্রসঙ্গাধীন কিছু কিছু বর্ণিত ভইয়াছে। 

ইভার ছুই জনে গায়ত্রী ও অনুষ্টপ 

ছন্দে ১৫০ একশত পঞ্চাশটি খকে (সাম 

ও আপ্রী দেবতার স্ততি করিয়াছেন । 

এই দেবল ভিন্ন আর চারিটি দেবলের 

বিষয় অবগত হওয়া গিরাঁছে। প্রাচীন 
বংশ বিবরণের দ্বিতীয় প্রস্তাবে দেবল- 

গণের বিষয় দেখ । 

(১) দক্ষের প্রপৌত্রের নাম দেবল। 
তিনিই সগ্ভবতঃ স্মতিকর্ভা । দক্ষ আবার " 

দ্রই জন-ত্রক্মার তনয় দক্ষ, দশ 

প্রজাপতির মধ্যে এক জন। তিনি 

প্রক্ষরভির ভর্তা । দ্বিতীর দক্ষ, প্রাচীন 

বর্থিবের পৌত্র ও প্রচেতা পুত্র । 

(২) স্বনামখ্যাত বাঁকরণকাঁৰ পাঁণিনি 

মনির প্তাঁমহ এক দেবল। 

(৩) বৃহস্পতির জনকও দেবল আখ্যা 

মঙ্গিরার সন্তান বে বৃহস্পতি, 

দেবল-পিতা বৃহস্পতি, 
পরিচিত । 
তিনি দশনবেন্তা | 

তাঁভা হইতে পুথক্। 

(৪) বিশ্বামিত্র পুত্র এক দেবল। 

কোন্ কোন্ খধি, কিছন্দে কোন্ 

কোন্ দেবতার স্ততি উচ্চারণ করিয়াছেন, 
সেই স্তবোক্ত বটন-পরম্পরা, বেদব্যাঁস- 
সংগৃহীত খগ্রেদ-সংভিভার কোন্ মণ্ডলের 

ও কোন্ স্বক্তের অন্তর্থত, -এবং কয়টি 
খকই বা তাঁভাদের বিচরিত, পাঁঠক-সাঁধা- 

রণের জানা উচিত, বিবেচনা করিয়া, 

পশ্চাৎ তাহার একটি তালিকা দওয়া 
“গল। 



অমিত ও দেবলের ন্যায়, রেভ ও 

সম্মিলিত চেষ্টা কতকগুলি খক রর 

হয়। সেগুলি, ৯ নবম মণ্ডলের ৯৯ 

১০০ নিরনববই ও একশত কৃক্তের অন্- 

গত। সমুদায়ে ১৭ সতরটি খক অর্থাৎ 

শ্লোক তীহাদের যুগলের বিরচিত। সোম 

দেবতার উদ্দেশে বৃহততী ও অনুষ্টপ ছন্দে 

মন্্গুলি উচ্চারিত হইয়াছিল 

অপ্ ও সরঃ। 
অসিত 'ও দেবল এবং রেভ ও সুনুর 

নায় ইহাদেরও উভয়ের উদ্যোগে ৯ নবম 

মণ্ডলের ১০৪ চতুরধিক শতম স্ক্কের 

চি 

অগ্রহায়ণ, ১২৯৭1) প্রাচীন বংশ বিবরণ । (৪) ৪২৫ 

ধকমন্ত- কোন্ | কোন্ সুক্ত ূ কের | দেবতার নাম [ছন্দের নীম 

'| প্রণেতাঁর নাম | মণ্ডল | সংখ্য। 

1 ভিডি | ৫ হইতে ১৪ স্ুক্ঠি | ১৫5 আপ্রি, ৰ [গায়ত্রী 
৯ নবম | পঞ্চম ভইতে 

২। , [দেবল চতবিংশতিতম কল্ত। দেড়শত ; পবমান “সাম ্ অনুষ্ট,প 
৮ ৬৩ ২৪) ০ ৭ [ পবমান ৩। নিষ্বি ী গায়ত্রী 

লিয্টি- তিশটি সোম 
3] রেড, | ৯৯ ও ১০০ ূ রি | | বত, 

৫ | হন নবরতিতম ও * রি সন্ননটি ৃ 1 অন্ুষ্টপ 
৬. (অপ, ১০৪ 

ধর ূ রী ূ উষ্চিক 
৭।  (সবঃ ; চত্্নধিক ৪ নটি | 

| ৫ & রি বপন ৮ [গায়ত্রী ৮। সার € ব্রপঞ্া শততম জ রি 

উদ বষ্টিনম সা খত্রিশটি | পুরউষ্চিক 

৯। ভূতাংশ | ১০ দশম ৯ রা অশ্বিদ্ব ৰ ্রিষ্টপ 
বডপিক শন; এগারটি ূ 

] ১৬৪ ৬ | 
১০। বিরুা এ যক্ষা ব্যাধি | অনুষ্ট প 

ত্রিষষ্ঠাধিক শততম; নটি রি 

ভ ওস্বনু। ৬ভসটি খক সোঁমের উদ্দেশে উষ্চিক 
রা ছন্দে রচিত হয়। কোঁন কোঁন লোকের 

মনে উক্ত মন্ত্র ৬ ছয়টি নারদ ও পর্বত 
রঃ নামক ২ দুই জন খধির বাক্য । 

অপ্সার ৷ 
অপ্ ও সরঃ খধি-দ্বিয়ের বংশেই বোধ 

| 

হর, অপ্সারের জন্ম হইয়াছিল। তিনি 

কাশ্যপ-গোতীয়। কতকগুজি লোকের 

অনুমান, অপসার খধি, ভগ ও সরঃ এই 
উভয় মহর্ষির কুলে সমুত্পন্ন। শ্সান্থুমানিক 

মৃক্তি অলীক বাঁ অমূলক নয়। 

চে অবৎসাঁর । 

অবতসাঁর কক ৯ নবম ম্্পর 



৪২৬ 

৫৩ হইতে ৬ ৬* ত্রিশপঞ্চাশত্ম সুক্ত হইতে | 
ষষ্টিতম হুক্ত সঙ্কলিত হয়। সোম দেবতার 

স্ততির কারণ গায়ত্রী ও পুরউঞ্চিক ছন্দে 
৩২ বত্রিশটি মন্ত্র  সুক্তে গ্রথিত আছে। 

ভূতাংশ | 

১৭ দশম মণ্ডলের ১০৬ মষ্টাধিক শততম 

স্ক্তের ৯১ এগারটি খকে তরিষ্টুপ ছন্দে 
ভূতধাশ খষি, অশ্বিদ্ধয়ের স্তব করেন। 

বিবুহা । 
বিবুহাঁর প্রণীত মন্ত্র, ১০ দশম মণ্ডলের 

১৬৩ ত্রিষষ্ট্যধিক শততম স্থাক্তে ৬ ছয়টি খকে 

অনুষ্টপ ছন্দে নিবদ্ধ আছে। যন্দারোগ 

নিবাঁরণার্থ খধি কর্তক উক্ত বচনগুলি 

উচ্চারিত হইয়াছিল । বিবৃহ1 খধি, কোন 

রোগাক্রান্ত বাক্তির বাঁধির উপশমের 

নিমিত্ত, যে খক গুলি প্রস্তত করেন, নিয়ে 

তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল। 

“তোমার ছুই নেত্র, দ্ুই নাঁসিকাঁ- 

ছিদ্র, শ্রুত্তি-যুগল, শির, মস্তিষ্ক, চিবুক, 

রমনা, এই সমুদয় অঙ্গ হইতে যক্ষাকে 
(শ্বনাম-খ্যাত পীড়াঁকে) বিদুরিত করি- 
তেছি। ১। 

“তোমার গ্রীবাস্থ শিরা, সামু, অস্থি 

সন্ধি, ভূজ-যুগল, স্কন্ধ-দ্বয়_-এই সমস্ত অবয়ব 

হইতে, আমি রোগকে দূরীভূত করিতেছি।২, 

$১88988 (অষ্টম খণ্ড, অষ্টম সংখ্যা! 
পয ৯০ সি শি উপ শপ আব পা সস 

“তোমার ক্ষুদ্র নাড়ী, অন্-নাড়ী, হৃদয় 

স্তল, বৃহাদণ্ড, যরৎ, মৃত্রাশয়াদি হইতে 
পীড়াকে তাড়াইয়া দ্রিতেছি। ৩। 

“তোমার জানু-দ্বয়, উভয় উরু, পার্ষি- 

যুগল (গোড়ালি) যুগ্ম-পদ-প্রীস্ত, ছুই 
নিতম্ব, কটি-প্রাদেশ ও মল-দঘার . হইতে 
ব্যাধিকে দূরীকৃত করিতেছি । ৪। 

“মূত্র-ত্যাগ-কারী পুরুষাঙ্গ, নখ, রোমাদি 

অর্থাৎ সর্ধাবয়ব হইতেই রোগ দূরীভূত 
করিতেছি । €। 

“তোমার সর্বাক্ষে--সন্ধি-স্থল, লোম 

ইত্যাদি যেখানে-_কোন' রোগ জন্মিয়াছে, 

আমি তাহ! বিদুরিতঃকরিতেছি ”৬1-খসুং, 

১০ম ১৬৩ কুক্ত |] 

কাশ্যপ ( শগ্ডিল ) এবং শাণ্ডিল্য। 

কাগ্প, মরীচির বংশ-সম্ভৃত। অঙ্গিব 

খধিন কুল, ইহার মাতামহবংশ। কাশ্ঠপের 

জনক কণ্তপ খষি, কিরূপ অপরিমেয়- 

সামর্ণাশালী ছিলেন, ইতিপুর্কেই তাহার 

বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে । নৈপ্ব, কাশম্তপের 
মাতামহ। কাশ্ঠপের দ্বিতীয় বা প্রত 
আখ্যা শণ্ডিল। শণ্ডিল এক জন প্রধান 

খধি ছিলেন । 

শ্রীমহেন্্র নাথ বিদ্যাঁনিধি। 

রটে দ পার্টি শিপশিশিশিী 

ভক্তিকথা। 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 

২৭৫। ভক্ত এত নত-মস্তক হইয়া! গুরু- 

জনদিগকে নমস্কার করেন যে, নমস্ত ব্যক্তি 

উাহার মস্তকের পশ্চাছ্ছাগ দেখিতে পান । 

২৭৬। সত্যেতে যাহার প্রাণ সদা থাকে 

মগ্ন, তাহার চিত্ত হয় না কোন ভয়ে ভগ্ন। 

২৭৭। কি হইবে পিত। গে ! আমার 



অগ্রহায়ণ ১২৯৭।) ভক্তিকথা। ৪২৭ 

এই অধম জীবনে রর যদি না পারি থাকিতে | জাতিতে অল্লাধিক উহা দৃষ্ট হয়। যিনি 

সদা তব পবিত্র চরণে। স্বার্থ ত্যাগ করিয়? মঙ্গলময়ের সত্য, নিত্য, 

২৭৮। ব্রহ্মানন্দ ও প্রেমে সদা মগ্ন | মঙ্গল পূর্ণ অভয় চরণে বাস করিয়া আপনার 

যাহার প্রাণ; সেই করে ভোগ তাহার | শরীর মনের স্থস্থৃতা, নির্মলতা ও তাহার 

সুক্ত জীবনদান। জ্ঞান জ্যোতি, আনন্দ, অমৃত, শাস্তি মঙ্গল, 

২৭৯। ভক্ত জানেন যে তিনি যাহা | পবিত্রতা ও শোভা! ভোগ করেন, আর 

বলেন, তাঁল তিনি সেই সর্বসাঁক্ষীর সন্মুখেই | পরেন নিত্যোক্নতি ও মঙগল সাধনে যত্বশীল 

বলেন। তিনি তন্নিমিত্ত আপন কথান্সারে ূ থাকেন, তিনিই খষি। 

কার্য না করিলে পাঁপ-কলঙ্কে কলঙ্কিত | ২৮৪1» এই অনিত্য সংসারের নানা 

হন। তিনি এই বিশ্বাসেরই জন্ত আপনার : অনিত্য কার্ধ্য সাধন জন্ভ মানব ও মানবী 

অঙ্গীকার অনুসারে কাঁধ্য করিবার অভ্যাস বিভিন্নংবাহ্যিক অনিত্য আকার ধারণ করে; 

করিতে বিশেষ যত্বশীল হন। অভ্যাসের | কিন্থ ডাহাদিগের নিত্য জীবনের গঠন 

ফল এতই মধুমর যে, বাহা বড় কঠিন বোধ ; একই প্রকার । অর্থাৎ তাহাতে স্ত্রী পুরুষের 
হয়, তাহা তদগ,ণে সহজ হইয়া পড়ে । ূ  প্রভেদ নাই। সেই ভেদবিহীন জীবনের 

দর্ীময় তীভাঁর সন্তাঁনগণকে কি আশ্ধ্য | দিকে যে তাহার নয়ন মন সদাস্থির রাখিবার 

ক্ষমতাই দিয়াছেন । অভ্যাস করে, সেই পাবে সত্যের জ্যোতি 

২৮০। রোগ ও পাঁপ হয় প্রাণেশ্বরের বারম্বার করিতে দর্শন। তাহারই' ভেদা- 

'বমাননার প্রতাক্ষ প্রমাণ ও ফল। | ভেদ-জ্ঞান ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হয়? 

২৮১। স্থুদীর্ঘ প্রশস্ত 'ও গভীর জলপুর্ণ | ফলতঃ শারীরিক জীবনাপেক্ষা আধ্যাত্মিক 
নদী প্রশান্ত ভাঁঘ ধারণ করিলে যেমন ূ জীবনের দিকে যাহার মন প্রাণ যতই 

তাঁহার অভান্তরে সবেগে ও প্রায় নীরবে ূ অধিকতর পরিচালিত ভয়, সে ততই 

তদীয় প্রবাহ প্রবাহিত ভইতে থাকে, : সত্যের আলোকে ধর্মের উচ্চতর সোঁপানে 
সেইরূপ ভক্ত জীবনের প্রেমনদী স্থিরভাঁব | উত্থান করিতে পারির' ইহ 'ও পর জীবনের 
ধারণ করিলেও তদভ্যন্তরে প্রেমের আোত | জীবনদ্বয়ের পবিত্রতা ও মঙ্গল সাধনে সমর্থ 

নীরবে অথচ সবেগে বহিতে থাকে । ূ হর়। এ সংসারে সকলই নিত্য, প্রাণের 

২৮২। শান্তি বিনা কেহ পারে না | নিতা চক্ষু দিরা দেখিবার অভ্যাস কর! বড়ই 
ভোগ করিতে প্রাণ নাথের বিমল, অনুপম, | প্রয়োজন । 

মঙ্গল পূর্ণ অভয় দর্শন, ও তাঁহার পরমানন্দ, ২৮৫। যাহাতে অনাদি, অনস্ত, সত্য- 
পরমামৃত, পরম মঙ্গল, পরম পবিত্রতা ও ৷ স্ববপের জ্যোতি প্রতিভাত নাই, যাহা 
পরম শোভা॥ অশান্ত যাহার মন প্রাণ, ; অসত্য বলিয়া অভিহিত, তাহাই পাঁপ। 

সে দুর্ভাগা এ সকল নিত্য স্থখে বঞ্চিত ২৮৬। মান্য এতই স্বার্থপন্নতাধীন 
হইয়! সদা হাহাঁকার রবে রৌদন করে । ফে, সে তাহার জীবনের উচ্চতগ কম্ ধর্ম 

২৮৩। খধি জীবন স্থান, কাঁল ও | সাধন অথবা! তত প্রচার কাঁলেও তদীয 

সম্প্রদায় বিশেষে বদ্ধ নহে । সকল দেশেও 1 অধীন হইয়া চলে। সে তোমার “নকট 



৪২৮ নব্যভারত। (অক্টম খণ্ড, অষ্টম সংখ্যা । 
৬০ পপ উপ ওক সা 

কর্তবা" পালন জন্য উপস্থিত হয় না; কিন্তু | ক্রমোন্নতি ও আপেক্ষিক নিত্যতা প্রাপ্ত 
এই ছুই কাধ্যের মধো একটীতেও কিছু কোন দেব বাচ্য জীবের সাধ্য নাই। 

মাত্র সভাম়ত পাইবার |সম্ভীবনা থাকিলে র মানবের অন্রান্ত ও অনন্ত জ্ঞান, প্রেম, ও 

অনায়াসে আগমন করিবে। যিনি ঈদৃশ পবিত্রত। দাতা, মেই একমেবাদ্বিতীয়ং বিনা। 

স্বার্থ ত্যাগ করিতে সমর্থ,ভিনিই প্ররুত রূপে , কেহই হইতে পারেন না। 
ধন্ম পথে পদচারণা কারতে পারগ হন; ূ ২৯১। ব্রহ্মাগপতি যখন মানবের 

তাহারই জীবনে বথার্থ 'উদর্ধা, প্রেম ও ৃ আধ্যাত্মিক জীবন নিত্য করিরাছেন, তখন 
পবিত্রতা দৃষ্ট হয়। যিনি বত কর্তব্য জ্ঞানাঁ- : তিনি তাহা পবিত্র করিতে বাধ্য। কারণ 
ধীন, তিনি তত স্বার্থ বিহীন। তাহার ! পবিত্রতা বিনা নিতাতা ভইতে পারে না। 

কর্তব্যজ্ঞানের বল যতই বুদ্ধি হয়, ততই র তিনি কখন কোন্ ব্যক্তিকে স্থায়ী পবিব্রতা 

তাহার ভক্তি প্রেমাদি উচ্চতর বৃত্তি সকল দান করিবেন, তাহা তিনিই জানেন । 

বিশুদ্ধতা লাভ করে। ।. ২৯২। সদাচরণ করিয়া তাহার গৌরব 
২৮৭ । পুত্রেরা খন তাভাদিগের মুত ৰ নাকর।ই ষথার্থ গৌরব । 

পিতা মাতার সদ্গভির জন্য ও তাহাদিগের ৰ ২৯৩। আপনার ইচ্ছা, জ্ঞান, প্রেম 

প্রতি আপনাদিগের শ্রদ্ধা ও ভক্তি উত্তেজিত ' ও পবিভ্রতা সম্পূর্ণব্প পূর্ণ মঙ্গলম্বরূপেগ 

রাখিবার উদ্দেশে ইাহাঁদিগের শ্রাদ্ধ করিয়! ৷ মঙ্গলমধী ইচ্ছা, অন্রান্ত জ্ঞান, অপার প্রেম, 

থাকে, তখন তাহারা ভীহাদিগের জীবি- ' ও অপাপবিদ্ধ পবিত্রতার অধ্দীন করাই এক 
তাস্থার সদাঁচরণে রত থাকিয়া নানা : মাত্র ধন্মান্ুমোদিত বথার্থ স্বার্থ সাধন । 

পুণ্যানুষ্ঠান করিলে তীহাদিগের জীবদ্দশায়: ২৯৪। ক্রাঙ্গধন্ম সকল ধর্দেলি সার 
উাহাদিগের শ্রাদ্ধ করিবার কল লাভ হর। | সংগ্রহ । ত্রাহ্ম মাত্রেই এই ধন্সারগ্রাহী 
স্থতরাঁং সেই শ্রাদ্ধ অধিকতর শ্রেরফ্ষর।  ব্রতে তরী হইয়াছেন। ব্রাঙ্গগণ যেন এই 
অতএব পিতা মাতা বর্ধমান থাকিতে ! মহত ব্রত পালনে যবিজ্জাবন প্রাণগত মত্ত 

থাকিতে পুভ্রগণের শ্ররূপে ভাভাদিগের । করিতে সমর্থ হন। 
শ্রাদ্ধ করাই অধিকতর কর্তব্য । 

২৮৮। ধাঁহারা ভৃত্াদিগকে শিষ্য সম 

২১৫। যতই ভর উন্নত মানবের অনন্ত 

উন্নতিশাল নিন্য জীবন, ততই সে গায় 

নী দেখেন, তাভাদেব সঙ্গে তাহাদিগের , তিন তামের জন্বর তব স্ন্দতম দরশন | 

ব্যবহার বিশুদ্ধ হওয়া বড়ই কঠিন । ১৯৬। আজ্মন, ঘতই তুমি করিবে 

২৮৯। ক্রাঙ্গধর্্ম স্থান, কাল, গ্রন্থ, ' €ভামাল নিত্য উন্নতিন পর উন্নতি লাভ, 

বাক্তি বা সম্প্রদার বিশেদে বদ্ধ নভে । যাহ] | ততই ভব হইবে ভোগ পবিত্রতমের গাঢ়তর 

যখন যেখানে যাঁহাঁতে সত্যবূপে প্রকাশিত ! গটঢ়িতর সতবাস। 

হইয়াছে ও হইবে, তাহাই ত্রাহ্মধর্ধ্ম। ২৯৭। ভে মঙ্গলমর,আঁমার, এই প্রার্থনা, 

২৯০ উন্নতিশীল মানব গ্রাণের অনন্ত | জ্ঞান ১বিশ্বীন,ভক্তি, প্রেম ও পবিত্রতা, আর 

ক্ষুধা 'ও ভৃষ্জী নিবারণ করিতে অনাদি, চিন্তা, বাক্য, কাধ্য ও ব্যবভাঁর সম্পূর্ণ রূপে 

অনন্ত ও পূর্ণ মঙ্গল স্বরূপ বিনা, ্ষ্ট, ূ ও নির্দিশেদে তব পবিত্রতম চবণাঁধীন কর । 

সি াপাশশ? শি িশাশিশীশিশিট শার্শা ৮ তি শি শশাশ্িপাশিশ শি পিপি পনি ০টি 

্ৈ 



অগ্রহীয়ণ, ১২৯৭1) 
০ স্পা ০ প্স্স্্থাপস্প 

২৯৮। ব্রহ্ম দর্শন বিনা মানব জ্ঞানের 

তৃপ্তি নাই। যতক্ষণ জ্ঞানময়ের জ্যোতি 
মানব জ্ঞানে, প্রতিভাঁত না! হয় ও সেই 

প্রকাশিত জ্যোতিতে সে তাহার জ্ঞানময় 

দর্শন না পায়, তন্তক্ষণ তাহার জ্ঞানের 

তপ্তি সাধন হয় না। ফলতঃ ব্রঙ্গজ্ঞান 

লাঁভই ম'নব জ্ঞানের তৃপ্তি । 

২৯৯। বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে কর্তব্যের 

অন্তরোধে অর্থাৎ রজনী যোগে স্থস্থ 

শরীরে ও মনে প্রতিমাসে উপযুক্ত কালে 
এক বারের অনধিক সংসর্গ করিলে, জীবন 

(দবভাঁবাপন্ন ভয়। আর পাশব বুন্তির 

উত্তেজনায় অবৈধ রূগে এ কার্ধয করিলে, 

জীবন পশুবং হয়। 

যে শক্তিন বালে অটল ভাবে 

ও প্রাণপণে ধারণ করে মনপ্রীণে 

সন্ভাস্বরপের নিত্য সত্যদান, তাঁভার 

নান বিশ্বান। এই বিশ্বাসের বল যতই 

বদ্ধি হয়, তাহার জীবন উন্নত 

হয়। বিশ্বাস রূপ জবৈস্ত ও জলস্ত শক্তি 

ধারণ করিলে আত্মা অপন্বাজিত্ত ভয়। 

৩০১ । ধর্ুত্তান লভি করিয়া অন্ন 

তিন বংসর কাল ধম্ম সাধন করিবাঁল 

পর ধন্ম প্রচার কার্যে প্রব্ুত্ত হইলে 

্প ৩০০ ] 

তন্ভই 

মধুময় ফলোত্পাদনের সম্ভাবনা । নতুবা 

বিষ উদগীরণ হইতে পারে । 
৩০২। ব্রন্মোপাপক জাতি, বর্ণ ও 

সম্পদায় নির্বিশেষে দয়া করিবেন । ইহার 
অনাথাচরণে তিনি পরব্রন্গের ও আঁপ- 
নার অবমানন! করিয়া! পাপগ্রস্ত হইবেন। 
তিনি বতই অসাম্প্রদায়িকতী ও উদারতা 

পা শী শশী পাস 

স্পা পপ 

৪২৯ 
সিরাপ আন ০০০০] পেস এস 

সহকারে দয়ার কার্য করিবেন, ততই 
ভিনি তাহার যোগ্য আচরণে সমর্থ 

হইবেন । 

৩০৩ | ফীহাঁর অভাব নাই, সেই স্ৃথী, 

ধাভার যে পরিমাণে অভাঁব অল্প, তাহার 

সেই.পরিমাঁণে স্থথ অধিক | 

৩০৪। সাধক যতদিন ন। মঙ্গলময়ের 

কৃপায় তাহার সাধনা করিতে করিতে 

ঠাঙার মঙ্গলপূর্ণ সত্বাসাগরে মগ্র হইরা 

আপুকাম হয়, ততাঁদন সে তাহার সুনিয়- 

মিত ও স্থশাঁসিত জ্রীবনের সকল প্রকার 

অভাব মোচন জন্য মঙ্গল দাঁভার নিকট 

প্রার্থন। করিতে বাধ্য । 

পবিত্রম্বরূপের পবিত্রতর চরণ 

ছাড়া ভইলে তুমি নিশ্চয়ই অপবিত্র 

| মুহুর্ত কালের জনাও চষ্টাহার 
বিশুদ্ধ সহবাস ত্যাগ করিও ন। 

সাধন বিনা লব্ধ জ্ঞান জীবনে 

পবণত না হইন1 বিফল হয়। 

ভারতবর্ষে ব্রন্োপাসন। উপ- 

নিনদ কালাব'ধ যেরূপে চলিয়। আমিতেছে, 

ভাহা গুপ্ত ধর্ম গ্রন্থ বিদেখ বন্ধ ও ব্যক্তি 

গত। যাহাতে ত্রন্গ সন্তানগণ মিলিত হইয়। 
গ্রকাশ্প্ধপে ও মুক্তভাবে অর্থাৎ জাতি, বর্ণ, 

সম্প্রদায় ও কোন একবিধ ধর্ম শাস্ত্র নির্বি- 

শেষে পরত্রন্মের উন্নতিশীল নিত্য জীবনের 

সার্থকতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হন, তাহ।রই 

জন্য ব্রাহ্মদমীজ সংস্থাপিত হইয়াছে, ইহা 

ধেন ত্রাঙ্গগণ বিশ্বৃত না হন। 

৩০৫ | 

০ ১ | 

৩5 ৬৩ । 

শ্রীকাঁনাইলাল গাউন । 
শি হু সপে এত তত এ তিশা শশিশিপি 

৫৫ 



মন্ন-সৎহিতা নুমারে অরজক্কা। স্ত্রীসহবাঁ 
দণ্ডনীয় কি না? 

কনা কাহাকে বলে? যে স্ত্রীর বিবাহ 

হয় নাই, সে কন্তা। 

উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ। 

অপ্রাপ্তামপি তাং তশ্মৈ কন্তাং দদ্যাদ্যথাবিধি ॥ 

এ মনু ৯। ৮৮ 

উৎকৃষ্ট, অভিরূপ ও সদৃশ বর পাইলে 
অপ্রীপ্তা হইলেও যথাবিধি উন্ত বরে কন্তা 

সম্প্রদান করিবেক। 

যে অর্থে বর কন্তা এই শ্লোকে ব্যবহৃত 

হইয়াঁছে, বাঙ্গলা দেশের প্রচলিত ভাষার 

সেই অর্থে বর কন্যা শব্দ অদ্াপি ব্যবহৃত 

হইয়া থাকে । বিবাহের সম্বন্ধের কথা উঠে- 

লেই বর কন্ঠ শব্দ ব্যবজত হয়। 

“অপ্রাপ্নামপি তাং কন্তাঁং”-বিবাহ 

যোগা বয় না হইলেও বালিকাকে কন্তা। 

শর্ষে অভিহিত করা যাঁয়। 

কামমামরণাত্তিষ্টেপগ্হে কন্ার্তঅতাপি। 

ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্ত, গণহীনায়ক িকচিৎ॥ 
মনু ৯। ৮৯ 

কন্ত! খতুমতী হইরা আমরণ পিতৃগৃতে 

থাকুক ; তথাপি তাহাকে কদীপি গুণহীন 

পাত্রে সমর্পণ করিবে না। সুতরাং খতুমতী 
না হইলে ভাহাঁকেও কন্তা বলা যাইতে 

পারে । 

ত্রীণি বর্ধাধুাদীক্ষেত কুম।ফ তুমতী মতী। 

উদ্বন্ত কাল দেতেন্মদিন্দেত সদৃশং পতিং ॥ 
মন ৯] ৯০ 

কুমারী খতুমতী হইয়া তিন বৎসর কাল 
অপেক্ষা করিবে, (পিতা তালাকে সৎ 

পাতে সন্প্রদান করেন কি না)। এই 

সময় অতিক্রান্ত হইলে স্বয়ং সদৃশ পতি গ্রহণ . 

করিবে। 

এই স্থলে যে স্ত্রী খতুমতী হয় নাই, 
তাহাকে কুমারী শব্দে অভিহিত করা 

হইয়াছে। 
অদীয়ম।ন] ভর্ত।রমধিগচ্ছেদ্ যদি স্বয়ম্ | 

নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্পে।তি ন চ যং সাধিগচ্ছতি ॥ 
মনু ৯। ৯১ 

অদীয়ম(ন? স্ত্রী স্বয়ং ভর্তী বরণ করিলে, 

তাঁহাকে কোন দোষ স্পর্শ করে না, অথবা 

ঘাহাকে সে বরণ করে, সেও কোন 

প্রকাবে দোষী হয় না 

এই অদীঘ্মানা আগতীার্ভবা স্বরংবরা 

্লীকনা| কি কুণারী পব্দের বাচা, এই ? 
ধোক হইতে তাহা নির্ধারণ করা যার না। 

কিন্য বঙ্গামান শ্লোকে তাঁভার মীমাংস! 

কলা হইধাছে। 
অলঙ্ক।রং ন!দদাত পিত্রং কন্ত। স্বয়ংবর]। 
মাভৃকং আ।তৃদত্তং বা শ্তেনাস্তাত্যদিতং হরে ॥ 

মনু ৯। ৯২ 

স্বরংবর! “কন্ত1” পিতৃদত্ত কি মাতৃদন্ত 

নাঁ। তাহা! গ্রহণ করিলে চৌর্ধা দোষে দোষী 

1 হইবে। 

এখানে স্বয়ংবর। ভ্ত্রীকে কন্তা বলা 

হইয়াছে । খতুমতী হইয়া তিন বৎসর 
রি 

অতিক্রম না করিলে স্বয়ংবরা হইতে পারে 

না। সুতরাং খতুমী অনুঢা স্ত্রীও কন্তা 

শব্দের বাচ্য। 

পিতৃবেশ্মনি কন্তা তু যংপুত্রং জনয়েদ্রহঃ | 
ভং কানীনং বদেন্ন।মা বো. কন্ত।সমুদ্তবমূ॥ 

মনু ৯১৭২ 



অগ্রহায়ণ, ১২৯৭। ) অরজস্কা স্ত্রী-সহবাঁস দগুনীয় কি না? ৪৩১ 

পিতৃগ্ৃহে গোপনে কন্তার যে পুত্র হয়, ক্র, তবে কন্তার পিতা ইচ্ছা করিলে 

তাহাকে উক্ত কন্তা বিবাহকারী ব্যক্তির  সন্তেগকারীর নিকট হইতে কন্তার শুন্ক 

, “কানীন পুত্র” বলা যাঁয়। «“কৌমার পুত্র” । আদায় করিতে পারেন । 
এইরূপ ভাষ! ব্যবহৃত হয় নাই । সহসুং ব্রাহ্মণো দণ্ড দাপ্যোগুপ্তে তু তে ব্রজন্। 

খতুমতী না হইলে গর্ভস্ার হইয়' পুত্র শুদ্র।য়া, ক্ষত্রিয় বিশে(ঃ সাহছরোঁবৈ ভবোদ্মঃ | 

জন্মিতে পারে না। সুতরাং খকুমতী ক 
রর ব্রাঙ্গণ,গোপনে ক্ষত্রিরা বা বৈশ্ঠ। সকামা দুষিতা অনৃঢা স্ত্রীও “কনা?” শব্দের এবং । ৃ কন্যা গমন করিলে, অথবা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্ঠ তদবস্থে(ৎপন্ন সন্ত।ন “কানীন' শব্দের 

রর যকামা শুদ্রী কন্য। গমন করিলে তাহার বাচ্য হহয়াছে। 
১ ২ সভশ্র গুণ দণ্ড হইবে। 

যে সকল শ্লোক উদ্ধত হইল, তাহা 
্ ঠা তবে মগজ এই ব্যবস্থা করিলেন যে, হইতে স্পন্ অনুভূত টন যে, অবিবা-: 

ছি টে অকাম! কন্যা সম্ভোগে সেবমান ব্যক্তির 
হিতী স্ত্রী অন।গতার্ভবা হউক বা আগতার্তব। রি 

প্রাণ দণ্ড হইবে । কিন্ত সকাঁমা বস্তা 
হউক্, তাহাকে কিন্ত? বলা যাঁয়। ৃ 

1 সন্থোগে যদি কন্যা সবর্ণ। হয়, তবে কন্যার কন্তা রিটন বরং আমরণ পিতৃ- 1 , 
ডি ২. ' পিতা ইচ্ছা করিলে সেবমান ব্যক্তির গতি থাকিবে, তথাপি তাভাকে গুণহীন 
রর ২০৭ নিকট হইতে কন্তার শুক্ক আদায় করিতে বরে সমর্পণ করিবে না, মন্থর এই বিধি | ীতিঠঃ 

4১ পি রী ) | রি খভনহী ভইয়া অনুটা থাকিলে কন্যার রি রি 
ও ধরা, খাদ কন্তা উত্তম বর্ণ হয়, তবে সেবমান পাপ পথে পতিত হইবার সম্ভাবনা জানিঘ্া] - রি 

। ব্যক্ত প্রাণ দণ্ড হইবে। কিন্তু সকাম। মনত লিগিয়াছেন। | ণ 
। কী অধমব্ণী হইলে, সেবমান পুরুষের 

' অর্থ দণ্ড হইবে । 

এখন সকামা কন্তার দণ্ডের কথা 

লস সপ ১৪১০৯৯০৪৭ শশা 

যেইক।ম|ং দূষয়ে কন্ত।ং স সদো।বধমহতি | 

সকান।ং দৃষয়ং9্ুলে।। ন বধং প্র।প্ুয়াৎ নর ॥ ৰ 

মনু ৮1 ৩৬৪ 

] 

নি লি, ক রা ৃ  কন্ঠাং ভজন্তীমুৎকৃষ্টং ন কিঞ্চিপিদ।পয়েখ। 
| 1 অঘস্তং সেবমানস্ত সংযতাং বাসয়েৎ গৃহে ॥ বাক্তি সকামা কন্তাকে দূিতা করিবে, । মন ৮1৩৬৫ 

তাহার প্রাণ বধ হইবে না, অন্ত কোন দণ্ড] যে সকমা কন্তা উৎকষ্বর্ণ পুরুষের সহিত 
হইবে। সামা কন্তার সম্বন্ধে মন্্ লিখি- | ভোগ করিবে, তাচার কোন দও হইবে 
29 না। আরে কন্তা নিককষ্টবর্ণ পুরুষ গমন 

উত্তমাং সেবমানস্ত জঘস্মোবধহ'মতি। কবিবে, তাহাকে গৃহে বদ্ধ করিয়া! শাসন 
শুকং দদ্যাৎসেবমানঃ সমামিচ্ছেৎ পিতা যদি ॥ | করিতে হইবে । 

মনু ৮1৩৬৬ কন্যা অর্থাৎ অনুঢা শ্রীগোক সম্বন্ধে 
অধম ব্যক্তি যদি সকামা উত্তম বর্ণ | যত প্রকার দোষ হইতে ০ পে, অষ্টম 

কন্তা দুূষিতা করে, তবে তাহার প্রাণ দণ্ড : অধ্যায়ে তাহার বিধি ব্যাবস্থ। ৬ 'বয়্ মন 
হইবে। যদি সবর্ণা সকাম। কন্যাকে দুষিত একাদশ অধ্যাঁষে 'লিখিয়াছেন। 

| 
| 
ূ | 



(অষ্টম খণ্ড, অউম সংখ্যা 

রেতঃ দেকঃ রানীর বাহানা চ। 

সখ্যুং পুত্রস্ত চ স্রীযু গুরুতল্পসমং বিছুঃ । 

মনু ১১1৫৯ 

তগিন্যাদি স্বযোৌনি, কুমারী, অস্ত- 

জা স্ত্রী, সখাপত্বী ও পুত্রবধূতে রেতঃপাত 
করিলে গুরুপত্রী গমন সমান পাঁপ হয়। 

গুরুপত্বী গমনে পাপের অতি গুরু শাস্তি 

প্রাণ দণ্ড । 

অনেকে বলেন, এস্কলে কুমারী অর্থ 

অনাগর্তবা জ্্ীলৌক। বিবাহ হউক আর 

না হউক, যে পর্যাস্ত রজোদর্শন ন। হয় 

সে পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদিগকে কুমারী বলা 
যায়। আর রজোদশন হউক আর না 

হউক, যে পর্যান্ত বিবাঁ হম, সে 

পর্ধান্ত স্্রীলোকদিগকে কনা বলা যাঁয়। 

সকাগা ও অকাঁমী কনা সন্তোগ করি- 

বার দগড বিবৃত করিষা শাস্কার কুমারী 

সম্ভোগ অপরাধকে পুর্বধূসান্তোগ, ভগিনী 

সভ্ভোগ, ও ছুহিত সম্ভোগ তুল্য বিধি 

দিযাঁছেন। কন্যা সম্ভোগ করিলে সকল 

স্কানেই প্রাণ দণ্ড হয় না । অকাঁগা কনা 
সম্ভোগে প্রাণদও হয়, কিন্ত সকাম কন্যা 

সম্তোগে প্রাণদণ্ড ভয় না, লবুতর দও 

হয়। পুত্রবধূ সন্তেগ করিলে অথবা] 

ভগিনী সম্ভোগ করিলে কিশ্বা কুমারী 

সম্ভোগ করিলে, ভগিনী, পুত্রবধূ ও কুমারী 
_সকামাই হউক আর 'অকামাই হউক, অপরাধ 

প্রীণভদণ্ড । শুধু তাহা নয়। 

যোহকামাং দুষয়েৎ কন্য।ং স সদ্দোবধমহ তি । 

ৃ মনু ৮1৩৬৪ 

ষে পুরুষ অকাম কন্যা সংগম করিবে, 

ততক্ষণাঁৎ তাহার প্রাণদণ্ড হইবে । কিন্ত 

ভগিনী সঙ্গম ও কুমারী সঙ্গমের প্রাণদণ্ডের 

পুর্বে মারো দণ্ড জাডে। 

গুরুতল্লাভিভাষ্যৈনত্তপ্তে স্বপাদয়োময়ে 1 ; 
হুম্মীং অলম্তীং স্বানিষা সৃত্যুনা। স বিশুদ্ধাভি 1 

মনু ১১। ১০৪ 

স্বয়ংবা শিগ্বৃষণ।বুৎ্কৃতাধ্ায় চাঞ্জলৌ । 

নৈখ'তীং দিশমাতিষ্টেদানিপাতাদজিস্মগ ॥ 

মনু ১১১০ ৫ 

গুরুপত্বীগমন পাপ সরল ভাবে বাক্ত 

করিয়া লৌহময় তপ্ত শধ্যাঁয় শয়ন করিবে 
এবং জলন্ত লৌহমরী প্রতিমূর্তি আলিঙ্গন 
করির1 মুত্াদ্বার। বিশুদ্ধ হইবে। অথবা 
স্বয়ং শিল্প ও মুক্ষ ছেদন করিয়া অগ্জলিতে 

স্কাগপন পুর্ধক মরণ পর্যন্ত অমন্দগতিতে 

নৈখত দিকে গমন করিবে । 

অকামা কনা? সম্ভোগ অপেক্ষা ও 

ভগিনী সম্ভোগ বা কুমারী সম্তোগের 

| গুরুতর দণ্ড । 

[. স্বীভেদে সকাঁম কন্যার সান্তোগেব 

দণ্ডুর ন্তারভমা আছে, কিন্থ ভগিনী 

নি ও কুমাসী সন্তভাগের দণ্ড, সকাম 

ৰ ও ভকাঁন উভষ স্থানেই সদ্বশ। 

|. এই সকল কারণ হইতে স্পঞ্গ অন্ত- 

মিতি ভইতেছে যে, কুমারী ও কনা শব্দ 

মন্ত সংহিত।র একার্থবাচক নতে । বিশেষতঃ 

 লিখিরাছেন । 

2৬৮, দীক্ষেত কুমাধাত্রমতী সতী | 

উদ্ধৃন্ককালাদে তম্মদিন্দেত সদৃশং পতিম্॥ 

মনু ৯ ৯* 

তনবৎসর কুমারী খুমভী হইলেও, 

কাল অপেক্ষা করিবে । 

যে জ্্রীলৌকের রজোদর্শন হয় নাই, 

| ভাহাকে এস্থলে কুমারী বল! শুইয়াছে। 

মনত অন্যত্র বলিয়াছেন-_ 

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ভা রক্ষতি যৌবনে । 

রক্ষন্থি স্থাবিরে পুজা ন স্ী স্বাতস্বামহতি-- 
মন্ ৯৩ স্পা শেপ পা? পপি 



অগ্রহায়ণ, ১২৯৭1] অরজস্কা স্ত্রী সহবাস দগুনীয় কি না ৪৩৩ 

ন্রীলোকদিগকে পিতা কৌমারে, ভর্তা 

যৌবনে, এবং পুত্রের বার্ধক্যে রক্ষা 

করিবেক স্ত্রীলোকের কখনই ম্বতম্বা 

অর্থাৎ অরক্ষিত! হইয়া রহিবেক না । 

এস্থলে স্পষ্টতঃ যৌবনারস্তের পুর্ব- 

কালকে কৌমার অর্থাৎ কুমারী-অবস্থা 

বলিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছে ।: বিবাহ 

যখনই হউক, যুবতী হইলে ভর্তার রক্ষণে 

থাকিবে । ইতঃপুর্ববে অর্থাৎ ছুহিতার 

কৌমার বয়সে পিতা রক্ষা করিবেন। 

এস্কলে যৌবনারস্তের পূর্ববাল ঘে কৌমার, 

তাহার স্পষ্ট আভাঁদ পাওয়া যাইতেছে । 

এবং যৌবনারন্তের পুর স্ত্রীর রক্ষণভার 

স্বামীর কাঁধ্য নয়, তাহাও জানিতে পারি- 

ক্ষেঙছি। মন্গু অনাত্র বলিল্নছেন, 
কালেই, দ।তা পিত। বাচ্যে। বাঁচাশ্চানুপযন্ পতিঃ। 

নু৯। ৬ 
যথ। সময়ে কন্যা সম্প্রদান না করিলে 

পিতার দোষ স্পর্শ হয়; এবং যথাকালে 

স্ত্রী গমন না! করিলে স্বামী দোষ গ্রস্ত. 

হয়েন। কন্তা সম্প্রদান করিবার উৎ্দুক্ত, 
কাল কখন্ উপস্থিত হয়, তাহা এখন | 

বিচার করিব না। ৃ 

“বাচ্যোবাচ্যশ্চান্বপযন পতিঃ1” : 

যথাঁকালে স্ত্রীগমন না করিলে পির 

অপরাধ হয়। যে বয়সে স্ত্রীগমন করিলে 

সন্তান হইবার সম্ভাবনা নাই, অথবা স্ত্রীর 

বন্ধাত্ব, মৃতবৎসাত্ব প্রস্ৃতি অতি শোচনীর 

চিররোগ জন্মিতে পারে, তৎ সময়ে স্ত্রী। 

সহবাস করিলে কখনই “যথাকাল স্ত্রীগ- 

মন করা হইল+, এমন বলা যায় না । 

অকালে স্ত্রীগমন করিবে না, ইহা 

মন্ুর স্পষ্ট ব্যবস্থা । কৌমারে পিতা রক্ষা 

করিবেন, এবং যৌবনে ভর্তা রক্ষা করি । 

_...- শা শি শশী শশী শী নতি ৮ টি াশীিশীিিলীশিা শী 

রঙ 

' কণ্ঠ! অপ্রাপ্া 

, করিবে । 

 পিডগুহে খাকিবেক, 

বেন। সুতরাং স্ত্রীর যৌবনারস্তের পূর্বে 
ল্লাগমন করা৷ মানব ধর্ম বিরুদ্ধ । 

বালিকাবিবাহ করিলেই অরজস্কা সহবাস 

হইবে, গর্ভাধান প্রথার এমন 

উদ্দশ্তঠ নয়। মন্ধুর মতে অবস্থাভেদে 
মপ্রাপ্তা কন্তারও বিবাহ দেওয়া যাইতে 

পাল্ল) কোন কোন অবস্থা বিবাহ সময় 

উপস্থিত হইলেও কন্যার বিবাহ 

উাচত নয়ণ। 

উতকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদশ|য় চ। 

অপ্রাপ্তামপি তাং তস্ষৈ কন্যাং দ্যা যথাবিধি ॥ 
মনু ৯। ৮৮ 

. করিতে 

দেওয়া 

ক'ণমামরণাত্তিষ্টেগ.হে কনা] খভুমতাপি | 

ন চৈবৈন।ং গ্রধ্চ্ছেত্ত, গুণহীনায় কছিচিৎ ॥ 
দির | ৮৯ 

গ্রিশদ্বর্ষো বহেৎকনাং হদ্যাংঘাদশব।ধিকীম | 

তষ্টবর্ষোহষ্ট বধ" বা ধশ্মে সীৰতি সত্বর:॥ 
সহ ও | ৯৪ 

বর পাইলে 

তাহাকে সম্প্রদান 

খতুমতী হইয়া আমরণ 
তথাপি তাহাকে 

৬$ণহ]ন বরে সম্প্রদান করিবে না। ত্রিংশদৃ- 

ব্র্নার পুরুব দ্য! দ্বাদশবাদিকী কণ্তা বিবাহ 

করিবে, এবং চতুবিংশ বর্ষ বয়স্ক পুরুষ 

অষ্টম বর্ষব়স্কা কন্তা বিবাহ করিবে । 

রজৌঁদর্শনের প্রাকৃকাঁলই বিবাঁহ সময় । কিন্ত 

অবস্থা বিশেষে অর্থাৎ উপধক্ত বর পাইলে 

অপ্রাপ্তকাঁলে, এবং উপযুক্ত বর পইতে বিলম্ব 
হইলে রজৌদর্শনের পরও বিবাহ হইন্তে 

পারে, এমন কি রজোদিশ্শনের পর যদি কন্তা 

স্বয়ং স্বামী বরণ করে, তবে বর কি কন্ত' 

কেহই দোঁষভাগী হয় না 
অদীয়মান! ভর্ভারমধিগচ্ছেদ্যর্দি স্বয়ং | 

নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্পোতি ন চ যংলাধিগঠতি | 
মনু ৮1৯৩ 

উৎকৃষ্ট অভিরূপ সছ়শ 

হইলেও 

কন্া 



৪8৩৪ 

মন্নুর মতে অপ্রাপ্তা কণ্ঠার বিবাহ বিধি | 

আছে। কিন্তু “অপ্রীপ্তা” বরের কুত্রীপি 

বিবাহ বিধি দৃষ্ট হয় না। মন্ধু লিখিয়াছেন, 

চতুবিংশবর্ষ বয়স্ক পুরুষ অষ্টম বর্ষীয়! কন্তা 
গ্রহণ করিতে পাঁরে। নানকল্পে বরের চতুবিশ 
বর্ষ এবং কন্াঁর বয়স অই্টম বর্ষ বিবাহ বয়স, 

ইহাই মন্থুর বিধি। কিন্তু যৌবনের পুর্বে 

স্ত্রীর স্বামি-সহবাঁস নিষিদ্ধ । 

যে সকল বাক্তি মন্তৰ শান্স মান্য করেন 

না, তীভাঁদের জন্য আঁমি লিখিত্তেছি না। 

অঙ্গিরণ স্পেন্নার প্রভৃতি স্বদেশীয় ও বিদেশীয় 

খষির শ্রীচরণে শীভারা আদ্মবিক্রয় করিয়া- 
ছেন, তাহাদের প্রতি আমাৰ কোন বক্তব্য 

নাই ।' কিন্তু যাভারা মানব ধর্শা শান্তা 
সারে চরিত্র গঠন করিতে চাঁভেন, 

তাহাদের স্রবিধার্থ মন্তসংভিতা হইতে শ্লোক 

উদ্ধৃত করিলাম । এই সকল শান্ব ভহীতে 

স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, কনার অষমবর্ষের 

পুর্বে, এসং বরের চতরবিংশ বর্ষের পুর্বে 

বিবাঁহ শান্সনঙ্গত নয়। বালিকা! 

বিবাত মানব শাস্ত্রসঙ্গত; কিন্তু বালক 

বিবাঁভ মানব ধন্মবিরুদ্ধ । অবস্থা বিশেষে 

গোঁকধও শাস্ত্রের বিহিত কাধ্য হইতে 

পাঁরে ; কিন্ত বালকের বিবাহ ঘে ধর্মবিরুদ্ধ 

ও শাল্সবিরুদ্ধ কার্ধা, তাভাতে সন্দেহ নাই । 
রজো দর্শনের প্রাকৃকাঁলই কন্যার শান্্বিহিত 

বিবাহকাল। এই সময় অত্র 
পুত্রীর বিবাহবিষয়ে অমনোঁষোগী বলিয়া! 

দোঁষার্হ হইবেন; কিন্তু এই দোঁষভয়ে 

কদাপি গুণহীন রবে কন্তা সম্প্রদানি করিয়া 

মহাপাঁপে লিপ্ত হইবেন না। মনু বিশেষ 

করিদ্না বলিয়াছেন, অপ্রাপ্তকাল অর্থাৎ 

কন্তার কৌমাঁর বয়সে পতি স্ত্রী সহবাস 
করিবেন না। 

ধন্ম ও 

নব্যভারত । (অষ্টম খণ্ড অষ্টম সংখ্যা 

স্ত্রী যৌবনপ্র।প্ত হইলে স্বামী স্ত্রী সহবাঁস 
না! করিলে প্রত্যবাঁয় ভাঁগী হইবেন। মনু 

অপ্রাপ্তা কন্তার্ি বিবাহ বিধি দিয়াছেন ; 

কিন্ত তেমনি কুমারী স্ত্রী সহবাস করিলে 
ভগিনী সহবাস ও পুরবধূ সহবাস তুল্য 

গুরু অপরাধ হয়, তাহার বিধিবদ্ধ করি- 

যাছেন। ভগিনী বা পৃ্রবধূ সকামা হইলে 

অপরাঁধেব লুনা হয় না; কুমারী স্ত্রী সহ- 
বাসেও তাভান সম্মতি আছে বলিয়া, দণ্ডের 

লগ্ঘতা। হয় না ।* 

চণ্ডাঁলী সহবাঁন, কুমারী সহবস, ভগিনী 

সহবাস, পূ ব্বধু 
সহবাস, এব সখাঁ- দা সহবাস

 

এবং গুরুপত্রী সহবাস শান্ত্রকারের মতে অতি 

জন্য পাঁপাবহ কাঁধ্য। পুরাকালে এতাদৃশ 

পাঁপলিপু পাধগ্ডের প্রাণদণ্ড হইত। চগ্ডাশী 

সভবাঁচস এখন কাহারও কোন বিশেষ দণ্ড 

কুনারী সবল তো ধর্ম কার্ধোর 
মাপোউ গণ্য | অথাপত্রী সহলাঁস যে জন্য 

কার্ধা, সে বিশ্বাসও শিথিল হইরা আসি- 
বাকী রভিলেন ভগিনী, পুত্রবধূ, 

ও গুরুপত্বী। অধোগতিন আোত যেরূপ 

জ্ুভবেগে চলিতেছে, তভীহারাও আর ৫০ 

বৎসর পর্ন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না। 

ভবে তর্কচুড়াঁঘণি মতভাঁশয়ের সভায় লোঁকের 

চেষ্টা অধোগতির জেতঃ ফিরিতে পাঁরে। 

রজন্বলা! হইলে জীন গর্ভীধান 1 এবং 

£ আমি মনুসংহিতার যে ব্যাথা করিয়াছি, 

তাহাই ঘে প্রকৃত ব্যাখ্যা, যদি "কাহারও তদ্ধিষয়ে 

সন্দেহ হইয়া থাকে, তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজনীয় 

পণ্ডিন শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বঙ্গবাসী 

পত্রিকায় প্রকাশিত অভিমত গ।ঠ করুন্। 

1 স্ত্রীলে।কের গর্ভ হইলে গর্ভ।ধান সংক্কার হওয়া 

উচিত, প্রথম রজো দর্শনে গভাধান সংস্কার হওয়া 

ধন্দ শাস্বের বিধি নহে; দ্বিতীয় প্রবন্ধে এই বিষয় 

হয না। 

মাকে । 

কিন্তু যথাকাঁলে অর্থাৎ | বিল্তারিহ বাপে বিবৃত হইবে । 



অগ্রহায়ণ, ১২৯৭।) অরজক্ক। স্ত্রী সহবাস দণগুনীয় কি না? 
পরনে 

পর ৯৯ পি 

ষষ্ঠ মাসে শিশুর তন্নপ্রাশন রীতি প্রচলিত 

রহিয়াছে । অন্নপ্রাশন হইলে কি শিশুকে 
ূ 

৪৩৫ 
লট 

০ 

লোঁক সকল দণ্ড দ্বারা জিত হয়, স্বতঃ 

গুচি লোক একান্তই ছুর্ভভি। দণ্ডের ভয়েই 

মাতস্তন্য পরিত্যাগ করিতে হয় ? ন। গভাধান ; সমস্ত জগৎ ভোগ করিতে সমর্থ । 

হইলেই স্ত্রীর শারীরিক অবস্থার প্রতি বিচার 

না করিয়াই স্ত্রী সঙ্গম করিতে হয়? শিশু 

যদি স্তন্ত পরিত্যাগ করিয়া শুধু অন্নের 

উপর নিঙর করে, তবে আমাশয়াদি হইয়া 

আগু.মুতাপ্ররসে পতিত হয়। গরভাধানের 

পরই আশু গর্ভবতী হইর। অন্মন্দেশে অনেক 

সী বন্ধ্যাত্ব,মুতবৎসাত্ব প্রাপ্ত এবং প্রথম প্রসব 

চেষ্টায় মুহ্যুমুখে পধ্যন্ত পতিত হইতেছে । 

ভগিনী সভবাঁস ও অন্জক্কা স্বী সহবাস 

যে মানব 'ধন্মীচুসারে প্রাণ দণ্ডের নোগ্য, 

সাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । কেন 

ফ্রেহ বলিতেছেন, রাজা বিদেশা, বিশেষতঃ 

অপর .ধন্মাবলম্বী ; সুতরাং দঙ্ডের ভার 

রাজার উপর সমর্পণ না করিয়া আমর 

| 

ৰ 

[ 
ৃ 
ূ 

ৃ 
| 
ূ 

৷ 
ৰ 

যদি ন প্রণয়েদ রাজা দওং দণ্ডোষতক্দ্রিতঃ। 

শূলে মৎন্তাণিবাপক্ষ্যন্ ছন্ধলান্ বলবস্তরাঃ ॥ 

মনু ৭২০ । 

রাজ। অতীন্দ্রত হইয়! যদ্দি দণ্ড যোগ্য 

ব্ক্তিদিগকে দণ্ড নির্দেশ না করেন, তবে 

বলবত্তর ধলাকেত্রা শৃলে মত্ম্তপাকের গ্ভায় 

ঢব্দলদিগকে ভাজা পোড়া করে। 

মহ্ধি মগ যেন ভবিষ্যৎ দরশনবলে ব্গ- 

দেশের বর্তমান অবস্থা জানিতে পারিঘ়াই 

৷ শান্ত "প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অনৃভুমতী 

স্ব সমবেত চেষ্টার কুমারী স্ত্রী সেবমান 

মতীর বিবাহ রহিত করিব *) ব্রাঙ্গণ 

সমাজ হউক, আর কারস্থ সমাজ ভউক, 

বাঙ্গালা দেশে হউক আর উতৎ্কলে হউক, নি 

সমবেত চেষ্টার এই জঘন্য পাপাঁচার রহিত 

করিতে পারেন, অতি উত্তম কথা । ন&বা 
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রাজা এই অপরাধের দণ্ড বিধান করুন|! 

পৃথিবীতে সংলোক নিতান্তই অল্প; সক- 

লেই দণ্ড ভয়ে কুপথ হইতে নিবৃত্ত থাকেন; 
দণ্ড ভয় আছে, তাই পুথিবীস্থ লোকের! 
সুখ সম্পদ সম্ভোগ করিতেছে । 

সর্বে(দণঁজিতে| লোকে। ছুর্লভোহি শুচিন্নরঃ | 

দত্ত হি ভয়াৎ সব্বং জগদ ভোগাঁয় কঙ্গতে ॥ 

মনু ৭২২। 

+ আথ। বঙ্গ-সম্মিলনী সভা বলিতেছেন, বলি 

কার ১২ বৎসর বরসের পৃ্ধে বিবাহ বন্ধ হউক। পপ পরপর 

সভবাগে অম্মাদ্দেশে স্ত্রীলোকের নিতান্ত 

কঈদানক ছুশ্চিকিতস্ত রোগ জন্মিতেছে, 

গাণ্বধ পর্য্যন্ত হইতেছে । শিশু বালিক। 

'শ্রীন ভুদ্দশার একশেষ হইতেছে । 

'াাদ বালিকান। মাতার ক্সেহে পত্দিবদ্ধিত 

ব্যক্তির শাসন বিধান করিব, অথব। অনুত- হা গুথে পৃহকাধ্য শিক্ষা করিবে, না 
পোথায় অকালে স্বানা সহবাস করিতে 

হর থুহে আনীত হইরা কত প্রকার 

অনেকে ইহজীবন 

হাব বোঁধ করিয়া আত্মহত্যা পধ্যস্ত 

করিতেছে । বস্তুতঃ সবল বাক্তিরা শাস্তের 

মস্তাকে পদার্পণ পূর্বক জঘন্ত কাম ব্রিপূর * 
বশবর্তী হইয়া শুলে মংস্য ভাজিবার স্যার 

দুর্দলা অসহাধা অনুতুমতী বালিকা স্ত্রী 

* কালিদাস বলিয়াছেন “কামার্তাহি প্রকৃতি 

বুূপণাশ্বেত না চেতনেধু” কাম!গ্ত ব্যক্তিদের চেতন 

ও অচেতন বস্তরতে বৈলক্গণ্য বিচ।৭ নাই; তবে কি 

আব তাহারা রজন্কা ও অজন্সা টিঢাব করিয়া 

চলিবে, এমন প্রভ্যাশ। কর? যায়? এজস্া মন বিধি 

কবিযাঁছেম “পিতা রক্ষতি কৌমারে ৬৪ রক্ষতি 

যৌবনে ।” 

“্ঘণাই সহ্থ করিতেছে । 



৪৩৬ নব্যভীরত। (অউম খণ্ড, অষ্টম সংখ্যা? 

দিগকে ভাজা পোড়া ঠা করিতেছেন। দণ্ড গু যে ছুূর্ববল। অসহায়! বালিকাদের 

বাক্তির দণ্ড না হইলৈ কীদৃশ অনিষ্ট রাশি | উপর অন্যাঁচার উৎপীড়র্ন হইতেছে, সর্ধ- 
উৎপন্ন হইতে-পারে, বিংশতি বর্ষের ন্যুন- | দর্শা পরমেশ্বর তাঁহার গণনা করিতেছেন। 
বয়স্কা বাঙ্গালী স্ত্রীলৌকদিগের ছুর্দশা তাহার | ইংরেজরাজ শিশু বালিকাদিগকে রক্ষা! 
উদাহরণ স্থল হইয়াছে। ৃ না করিষা সমগ্র ভারতের নারীজাঁতির 

ইংরেজেরা বণিক বেশে অর্থের লোভে ূ গ্বণার পাত্র তইতেছেন। ফল এই হইবে 

এই দেশে আগমন : করিয়া! ঘটনাচক্রে | যে, নারীজাতির শ্রদ্ধা হারাইয়া ইংরাজ 
রাজন্ব পথ্যস্ত পাইয়াছেন। কিন্তু বণিকের : রাজত্ব লোপ পাইবে। ব্রাহ্মণেতর জাতির 
অর্থ লোভে মুগ্ধ হইয়া অনেক সময় রাজার ! অভিসম্পাত হিন্দুর রাজত্ব লুপ্ত হইয়াছে। 
কর্তব্য বিশ্থৃত হইতেছেন। পাছে অর্থ নারীজাতির অভিসম্পাতে মোগল রাজ্য 
লাভে ব্যাঘাত ঘটে, এই চিন্তাই প্রবল। | ধ্বংস হইপ়াছে। যদি ভারতবর্ষে এই প্রবল 
অর্থ লাভের জন্য তো রাজন্ব, এই যেন; পরাক্রমশালী ইংরেজ রাজত্ব ধ্বংস হয়, 
ইংরেজের মূল নীতি। কিন্ত শাস্্কার | এই সকল শিশু বালিকার অশ্রুপাতে সেই 
মন্গুর . বাবস্থা 'ন্যরূপ। রাজা স্বদেশীয়  অপঃপাঁত সংঘটিত হইবে । ১৮২৯ সালের 

হউন, আর বিদেশী হউন, দগ্ডান্যক্তিকে নাজপ্রতিনিধি ভারতবর্ষে “কখনও ধর্ম ও 

₹ও বিতরণ করা রাজাব প্রধান ধর্্ম। ! মনুষ্য হইতে বিচলিত হইব না” বলিয়া * 
রাজা, যে কারণেই হউক, এই রাজকাধ্যে | যে ঘোষণ। করিয়াছিলেন, যখন ইংরাজ 
শৈথিল্য করিলে প্রজার তো মহাছ্ঃখ নাজ সেই পথ পরিত্যাগ করিবেন, তখন 

উপস্থিত হরই ? বাজান রাজত্ব অন্নে অল্লে ঈ “ধন্মছ্বিচলিতং হন্তি নৃপমেব সবান্ধবম্” 

ংস প্রাপ্ত হয় । ছর্বালের রক্ষা কার্য 

অবহেলা করিরা প্রবল রোম রাজা ধ্বংস: “রাজধর্ম ভইতে বিচলিত নুপ সবান্ধবে 
পাইরাছে ? মহাপণাক্রমশালী কুধ্্য চক্দ্রবংশ | বিনাশ পাইবেক” মন্থর এই অভিসম্পাত 
লুপ্ত হইন্লাছে, 'অজের মোগল রাজ্য ৷ ইংরাজ রাজকে আচ্ছন্ন করিতে থাকিবে। 
ধূলিসাৎ হইয়াছে । হে ইংরাঁজ রাজ, : কি জর্নি, কি অস্থীয়া কোন রাজ্যই তখন 
হিন্দরা কদাচারী ও কুপথগাঁমী হইয়। ূ কোনও প্রকরি সহায়ত করিতে "পারিবে 
অধংপাঁতে যাইলে তোমাদের রাজন্ব নি্ষ- । না। কোথায় বা থাকিবে শাস্ত্র কুটার্থ- 
"টক ও চিরস্থাী হইবে, মনে করিও না ৷ কারী অরজস্কা' সেবমান ব্যক্তির চীৎকার, 

দ্রণ্ডোহি হথমহতৎ তেজে ছুর্দরশ্চাকুতাত্ভি | ূ আঁ কোঁথার ব। থাকিবে ইংরেজের অর্থ- 

ধন্মান্বিচলিতং হস্তি নূপমেন সবান্ধবম ॥ ল(ভ চিস্তা ! ছুর্বল ব্যক্তিকে সবল ব্যক্তির 

০ আক্রমণ হইতে রক্ষা করা রাজার প্রধান 
রাজদও স্বমহৎ জঃস্বূপ) অক্ক- | ধর্ম। যে রাজা এই ধর্ম হইতে বিচলিত 

তাস্মা রাজার নিকট ইহা ছুদর্য। এই | হইয্াছেন, সর্ব শক্তিময় পরম কারুণিক 
হত তেজঃ ধন্শ পথ ভইতে বিচলিত 1--া টারদ্রজা হা র্ব 

সম হই রি চলি ২৪৪ 017৩ 70987101501 3০8019৮9 সুভ রাজকে সবান্ধবে নিনাশ করে। ০1 1829. 

শশা পাশাপাশি পাপা পি? 

মনু ৭। ২৮ 

স্পা পিসী 
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বা তদ্বংশীয়েরা ঘটনার চক্রে পড়িয়া সত্বর 

রাজত্ব হারাইরাছেন। সর্ব দেশে এবং সর্ধব 
যুগে ঈশ্বরের 'এই নিয়ম চলিয়া আসিয়াছে । 

সমুদ্রবারির লবণত্বও ধবংশ হইবে না, আর 

এই এঁশিক নিয়মেরও ব্যতিক্রম ঘটিবে না। 

আর হিন্দু সমাজস্থ লোকদ্রিগকে শ্রীবুক্ত 
তর্কচুড়ামণি মহাশরের বাক্য স্মরণ করাইয়| 
সান্ধনয়ে নিবেদন করিতে ছ, “অনাগতার্তব 

বাঁলিকা-গমন সোদরাগমন বা গুরুপত্রী 
গমনের স্ায় অতি গুরুতর পাঁপাঁবহ এবং 

ঘোরতর অধঃপাতের হেতু । এ ভীষণ 

পাঁপের প্রথা যে হিন্দুসমাজে গুরুতর বলিয়া 

বিশ্বাস নাই 'ণবং সেই জন্য যে হিন্দুর 
সম্তান পরম্পরার ঘোরতর অধঃপাঁত ঘটি- 

তেছে, আরও ঘটিবে, তাহাত সম্পূর্ণ বিশ্বাস 

করিয়া থাকি ।” 

সামান্য ছঃখে কি কবি বলিয়াঁছেন,__ 

“অরে কুলাঙ্গার হিন্দুহুরাচার 

প্রাচীন মহারাষ্ট্র | (১) 

পরমেশ্বরের আজ্ঞার নির়মানুসাঁরে তিনি 

৪৩৭ 

এই কি তোদের দয়! সদাঁচার ? 
হয়ে আর্ধ্যবংশ 'অবনীর সার 

রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে ! 

বারেক ফিরিয়া দেখ না চাহিয়া 

জগতের গতি ভ্রমেতে ডুবিয়া_- 
চরণে'দলিয়া মাতা, সুতা, জায়, 

ঘেখনো রয়েছ উন্মন্ত হয়ে ?” 

“ধিক হিন্দুকুলে হয়ে আর্ধাবংশ 

নরকণ-হাঁর নারী কর ধব*শ! 
ভূলে সদাচার দয়া সদাঁশয় 

কর আধ্যকভূমি পুতিগন্ধময়, 

ছড়ায়ে কলঙ্ক পুথিবী মাঝে |” 

বোম্বাই, মান্দ্রঈজ, উতৎকল, প্রভৃতি ভারত- 

বর্ষের সকল প্রদেশ হইতে এই পশপাঁব 

প্রথা দগ্ুদ্বারা নিবারিত করিবার চেষ্ট! 

হইতেছে, শুধু কি বাঙ্গালী জাতি এতৎ 

সম্থান্ধে নিশ্চেষ্ট রহিয়া স্বজাতির গৌরব 
দ্ূবপনেয় কলঙ্কে মলিন করিবেন ? 

শ্রীহ্ীন।থ দত্ত । 

পাশপাশি ও পিপিপি পারিস প্রশি 228. ল্গীীটি তীশশীট 
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বর্তমান সময়ে অনেকেই ভারতের ইতি- 

হাঁস নাই "বলিয়া ছুংখ প্রকাশ করিয়। 

থাকেন; কিন্তু ছুর্ভাগ্য ক্রমে কাহাকেও এ 

অভাব মোঁচনে অগ্রসর হইতে দেখা যায় 
না। হয়ত অনেকের এরূপ সংস্কার আছে 

যে, একজনই সমগ্র ভারতের একটা স্ু-বৃতৎ 
€ও 

ইতিহাস লিখিতে সক্ষম হইবেন। কিন্ত 

এক জনের দ্বারা এই সুবিশাল ভারতের 
একখানি সর্বাঙ্গ-সুন্দর ইতিহাস সঙ্কলিত 

হওয়া লনস্ভতাবপর নহে । ভারতের ভিন্ন 

ভিন্ন প্রদেশের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান ও আলো- 
চনা করিয়। সংগ্রহ কর! এক জনের 

সাঁধ্যাতীত। কারণ ভারতের এক প্রদেশ 

অন্য প্রদেশ হইতে এত বিভিন্ন, এক 

প্রদেশের সহিত অন্য প্রদেশের ক্গাতিগত 

এবং ভাষাগত পার্থক্য এত অর্ধুক যে, 

সাধারণ লোকের কথা দূরে থাক, কোন 



৪৩৮ _ মব্যভারত্গ। (অষ্টম খণ্ড, অষ্টম সংখ্যা | 

অদ্ভূত প্রতিভাশালী ব্যক্তি আশাতীত 1 ৪০ ০1 8১৪ 115180009 নামক ্রস্থ 

দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হইলেও ভারতীয় বিভিন্ন | ব্যতীত সমগ্র মহারাষ্ট্রী় জাতির ইতিহাস 

প্রদেশের ভাষা সমূহে ব্যুৎপত্তি লাভ ; পদবাচা আর কোন গ্রন্থ দুষ্ট হয় না। 

করিয়া, তত্পরে সেই সেই প্রদেশের ! উক্ত মহাত্মা প্রভৃত পরিশ্রম ও বিপুল 

তিমিরাচ্ছন্ন ইতিহাসের উদ্ধার সাধনে | অর্থ (বিংশতি সহশাধিক মুদ্রী) ব্যয় 

কুতকার্ধ্য হইবেন কিনা সন্দেহ। আমা | করিয়া সর্ধ প্রথম মহারাষ্্রীয় জাতির এক 

দের বিবেচনায়, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ইতি- : স্থুবৃহৎ ইতিহাস প্রণয়ন করেন। কিন্ত 

হাস ভিন্ন ভিন্ন বাক্তি কর্তৃক আলোচিত | দুঃখের বিষয়, তদীয় গ্রন্থ পাঠ করিয়া 

ও সংগৃহীত হইলেই অনেক "পরিমাঁণে | আমরা তৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই। 

রুত-কা্ধ্য হইবার সম্ভাবনা এবং তদ্দারা ; আর্ধ্যাবর্ত হইতে আর্ধাগণ কোন্ সময়ে 

ভবিষ্যৎ ভারত-ইতিহাম লেখকের পথও ৰ দাক্ষিণাত্যে যাইয়া বসতি করেন, এবং 

অপেক্ষাকৃত সুগম হইবে । কোন্ সময়ে মহারাষ্ট্র দেশ তাহাদিগের 

এই উদ্দেশ্য লইয়'ই আমরা ভারতের ! কর্তৃক অধিকৃত হয়, সাহেব মহোদয় এ 

ইতিহাসের অংশ বিশেষের-_মহাঁরাষ্্ র বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করেন নাই। এতদ্ 

দেশের ইতিভাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় | ব্যতীত মরাঠাগণ € মহারাহ্ীয় জাতি ) 

প্রবুন্ত হইতেছি। কিন্ত দুঃখের বিষয়, ূ কে? কোথা হইতে আসিল? প্রাচীন 

'আলোচা বিষয় সম্বন্ধে আজ পর্য্যস্ত অতি ; কালে মহারাষ্্ী দেশে কোন্ কোন্ রাজ 
অল্প গ্রন্থ রচিত হইয়াছে; এবং এ ৰ । বংশ রাজত্ব করিতেন? এবং তাহাদের 

বিষয়ে মে ভ্ই এক খানি গ্রন্থ আছে, ৷ বতনীয়গণের মধ্যেই বা এখন কোন্ কোন্ 

তাহার একখানিও সর্ধবাঙ্গন্থন্দর হয় নাই। ৃ বংশ অবশিষ্ট রহিয়াছে, ইত্যাদি বহুবিধ 

জুত্তরাং এবিষয়ে যে আমরা আশানুরূপ অবশ্ঠ জ্ঞাতবা বিষয় তদীয় গ্রন্থে আলো- 

রুতকার্ধা হইতে পারিব, তাহার বিশেষ, | চিত হয় নাই। এমন কি, আধুনিক কালের 
সম্ভাবনা নাই । আমরা আঁশা করিয়া স্ুবিখ্যাত “ভোৌমস্লে” “পবার” প্রমার) 

ছিলাম, আমাদিগের বঙ্গ দেশের কোন ূ হারা খিনুকে তারার? ভালুকা! 
রু্তবিদা মহোঁদয় এ বিষয়ের আলোচনায় ৰ ৷ প্রভৃতি পঞ্চকুলের, ছত্রিশ কুলের ও ছিয়া- 

প্রব্রত্ত হইবেন ; কিন্ত যখন দেখিতেছি নব্বই কুলের মরাঠীগণ কোন্ বংশোদ্ভূত? 

ঘে, তাহাদের মধ্যে সকলেই এই বিষয়ে | কোন্ দেশীয়? এবং তাহাদের মধ্যে কোন্ 

সম্পূর্ণ উদাসীন, তখন অগত্যা আমাদি- ; কোন্ কুল পূর্বদিকের রাজবংশ হইতে 

গকেই এই ছুরহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে | আসিয়া এ দেশে বসতি করিয়াছে, ইত্যাদি 

হইল । অনায়াস-লভ্য আবশ্যকীয় বিষয় সমূহও উক্ত 
মহারাষ্্রীায় জাতির ইতিহাস বিষয়ক ] গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই। প্রাচীন কালে 

গ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে কাগ্তান জেমস্ | মহারাষ্্ট দেশে যে সমস্ত জুবিখ্যাত পণ্ডিত 

গ্রাণ্ট ডাক (0212881) 08009৪0782৮ (ও কবিগণ জন্ম গ্রহণ করেন ও তাঁহাদিগের 

1052) লীছহেব মহোদয় প্রসীত মু?৪- | হারা প্রাচীন মরাঠী ( মহাঁরা্রী ) ও সংস্কৃত 



অগ্রহায়ণ, ১২৯৭1) প্রাচীন মহারাষ্্রী। (১১ ৪৩৯ 

ভাষায় যে সমস্ত.উতৎনষ্ট উৎকৃষ্ট কাব্যাদি | হইল। প্রথম গ্রন্থখানি বোদ্বে সেন্ট-জেভিয়ার 
রচিত হইয়াছে, এই গ্রন্থে তৎসমূহের নামো- | কলেজের সংস্কতাধ্যাপক পঞ্ডিতবর রাজারাঘ 
ল্লেখ পর্যন্ত করা হয় নাই। তদীয় গ্রন্থে রামরু্ণ ভাগবত মহোদয় কর্তৃক মরাঠী 
যেসকল মহাঁপুকষ ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের / ভাষায় লিখিত। এই গ্রন্থে মরাঠাগণের ও 

জীবনী বিবৃত হইগাছে, তাহা একে ' মরাঠী ভাষার উৎপত্তি, বিস্তৃতি, ও অতি 

অতি সংক্ষিপ্ত,.তাহার উপর আবার অধি-, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস আলোঁচিত 

কাংশ স্থলই অসম্পূর্ণ । কারণ যে সকল; হনছে। দ্বিতীয় গ্রঞ্থ দেবাস রাজোৰ 
ঘটনাঁবলীর উপর তাহাদের চরিত্রের উৎ-! দেওযান রাও বাহাদ্বর নীলকণ্ঠ জনার্দল 

কর্ষ সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিতেছে, দ্বঃখের | কার্তনে গ্রণীত। গ্রস্ককার বখন পুনা কলে- 

বিষয় তাহা একবারে পরিত্যাক্ত ভই- | জেব 'জুনিয়ার ঈডেণ্ট”, ছিলেন তখন “পুনা 

য়াছে * | মরাঠ| জাতির চির শক্র মুসল- | ইয়ংমেনস্ এসোসিয়েশন” নামক ছাত্রদিগের 

মান এতিহাঁসিকগণের কথায় বিশ্বাস স্থাপন : বা সভায় যে প্রবন্ধ প'ঠ করেন, এই 

করিরাও গ্রন্থকার অধিকাংশ স্থলে ভ্রমে | গ্রন্ত তাহারই সংশোধিতও পরিবর্ধিত সংস্করণ 

পিত হইয়াছেন। অনেক স্থলেই তাহার ! মাত্র ।* পুণে 1 ডেক্কান কলেজের অধ্যাপক 
বর্দিত বিষয়গুলি প্রকৃত ঘটনা হইতে দুরে ডাক্তার রামকুষ্জ গোপাল ভাগারকর, এম, 

আসিয়া পড়িয়াছে। এই প্রবন্ধের অন্ত ; এ, মহোদয় শেষোক্ত গ্রস্থ খানি প্রণয়ন 

স্থলে তাহার বিশদরূপে সমালোচনা করি- | করিয়াছেন । বিশ্বে গেজেটিয়ার* অর্থাৎ 
বার আমাদিগের ইচ্ছ! রহিল। কিন্তু তাহার | বোম্বাই প্রদেশের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ নামক 
গ্রন্থে এই সমস্ত ক্রুটা বা দোষ পরিলক্ষিত ; এক স্থরৃহৎ ইংরাজি গ্রস্ত বোষ্বের গবর্ণমেপ্ট 

হইলেও তাহার প্রভৃত অর্থ ব্যন, কট: খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতেছেন । উক্ত 

স্বীকার ও অধ্যবসায়ের জন্ভ আমরা ৷ গেজেটিরারের “মহারাষ্ট্র দেশের ইতিবৃত্ত” 

তাহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ না দিযা। নামক অংশের জন্ত ডাক্তার ভাগারকর 
টার মুপলমান বিজয় পরধাস্ত দক্ষিণের প্রাচীন 

| ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া দেন। কিন্ত উক্ত 
এ স্থলে বলা আবশ্যক বে, “মহ্রাঠাগণের । 

সন্ধে চারিটি উদগার» পগ্রান্ট ডক সাহেব । গেজেটিয়ার ক্রয় করা সকলের পক্ষে সহজ- 

প্রণীত, মরাঠা জাতির ইতিহাঁসের | সাধ্য নহে, বিবেচনাঁয় সাধারণের সুবিধার 

প্রতিবাদ ৮ ও “অতি প্রাচীন কাল হইতে | জগ্ত গবর্ণমেশ্টের অন্থমতি লইরা তিনি উহা 

মুসলমান বিজন্ব পর্যান্ত দক্ষিণ ব1 মহারাষ্ট্র | বত গ্রন্থাকারে রা করিয়াছেন। 

দেশের ইতিহাস” পরধানতঃ এই তিনখানি গ্র্থ | মরাগি ভাষায়, কি ইংরাজি ভাবাতেও 

অবলঙ্গন বরিয বর্ধমান প্রবন্ধটি লিধিভ | দুদলমান বিজ পর্যাস্থ মহারাগ্দেশের 
25222535352 সু ্রস্থকার আমাকে  লিখিক্লাছেন ৫ 2০ 
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ইতিহাস আজ পর্যান্ত কেহ লিখিতে 

পারেন নাই। কারণ রয়েল এসিয়াটিক 

সৌসাইটির জর্নেলস্ এবং উক্ত সোসাইটির 
কলিকাতা ও বোষ্ষে ব্রাঞ্চের (শাখার ) 

জর্নৈেলস (ইতিবৃত্ত), ইঙিয়ান আন্টি 

কোয়েরী ও অন্তান্য বহুবিধ ইংরাজী 

ইতিহাস গ্রন্থ সমূহে ও সংস্কৃত কাব্য পুরাণাদি 
গ্রন্থে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এঁতিহাসিক সত্য 

ও আবশ্তকীয় উপাঁদন সমূহ সংগ্রহ করা 

অতি কঠিন বাঁপার। আবার উক্ত 

সংগৃহীত সতা সকল একত্রিত করিয়' 

ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়ন করা ততো- 
ধিক কঠিন কার্ধা। ডাক্তার ভাগুারকর 

অদম্য উৎসাহ ও দরীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রম 

দ্বারা উহা সম্পন্ন করিয়া, মহাঁরাষ্্রবাসীর, 

এমন কি সমস্ত ভাঁরতবাঁসীর কতজ্ঞতাঁভাজন 

হইয়াছেন । আমর! ইতিহাসপ্রিন্ন ইংরাজী- 
অভিজ্ঞ পাঠকগণকে এই পুস্তকখানি 
একবার পাঠ করিতে অন্থরোধ করি। 

পঠিকগণ দেখিবেন, এ গ্রন্থে এমন একটিও 

কথার উল্লেখ নাই, যাহার কোনও বিশিষ্ট 

প্রমাণ প্রদগিত ভয় নাই। ইংরাজি 
অনভিজ্ঞ পাঠকগণের ভাগ্যে এরূপ উৎকৃষ্ট 

গ্রন্থ পাঠের সুবিধা হইবেন বলিয়া নারায়ণ 

বিষণ বাঁপট মহোদয় সরল মরাঠী ভাষায় 
ইহার অবিকল অনুবাদ করিয়া মহারাষ্টর- 

বাসী জন সাধারণের বিশেষ উপকার 

সাধন করিয়াছেন । বর্তমান প্রবন্ধ সন্কলন 

সম্বন্ধে আমরা বাঁপঠ মহাশয়ের গ্রস্থ হইতে 
বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছি । 

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় মহা 

রাষ্ট্র দেশেরও অতি প্রীচীন কালের ধারা- 

বাহিক বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া 

যায় নাঁ। কিন্তু প্রস্তরলিপি ও তাত্র 

শাসনাদির সাহাধ্যে এবং আধুনিক প্রত্ব- 
তত্ববিৎ পণ্ডিতমণ্ডলীর চেষ্টায় ও যত্বে 

সকল প্রদেশেরই প্রাচীন ইতিহাস অল্লাধিক 

পরিমাণে পরিষ্কট হইরাছে। মহারাষ্ 
দেশেও প্রস্তর-লিপি, প্রাচীন মুদ্রা, দান- 

পত্র ও তাত্রশাসনাদি অনেক পাঁওয়! 

গিপ্নাছে ও তাহা হইতে প্রাচীন কালের 

অনেক এঁতিহাসিক সত্য কিয়ৎ পরিমাণে 

আবিষ্কত ভইয়াছে ও হইতেছে । মভারাষ্র 

দেশে সর্ধ-প্রধম মহাত্মা বাঁলগঙ্গীধর শাস্ত্রী 

জান্তেকর মহোদয় প্রস্তরলিপি ও তাত 

শাসনাদি পাঠ করতঃ তাহা! হইতে এ্রতি- 

ভাঁপিক সত্য আবিষ্কার করিরা ধারাবাহিক 

ইতিহাস রচনার পথ প্রদর্শন করেন। 

তংপরে বিশ্বনাথ নারায়ণ মণ্ডলিক, শঙ্কর 

পাঁর্ুনঙ্গ রাও পণ্ডিত, কাশী নাথ ত্রিশ্বক 

তেলঙ্গ, রামরুষ্খ গোপাল ভাগ্ারকাঁর, ও 

ভগবান লাল পণ্ডিত প্রশ্রতি মভোঁদরগণ 

তত্প্রদর্শিত পথে অগ্রসন্ন হইয়া! অনেক 

পরিমাণে কৃতকার্ধয হইয়াছেন। উক্ত 

মভাক্স(গণের অধ্যবসায় ও যত্বেই আজ 

আমরা মহারাষ্ট্র দেশের প্রাচীন কালের 
তিমিরাচ্ছন্ন ইতিহাস কিয় পরিমাণে 

জানিতে পারিয়াছি। এই সকল মনন্বী 

পুরুষগণেশ পরিশ্রম এবং অনুসন্ধিৎসার 

ফল আমর! বঙ্গীয় পাঠকগণকে উপহার 

দিব। 

ভ্ীসখারাম গণেশ দেউস্কর। 
পাশাপাশি 



উৎকল-্রমণ । 
পুরীর তীর্ঘের কথা । 

পুরীর পঞ্চতীর্থের নাম__নরেন্দ, মাও, 
শ্বেতগঙ্গা, ইন্ধছ্যুনন এবং চক্রতীর্থ। গত 

বারে ভুল ক্রমে ইন্্রদ্যয়নকে জগন্ন[থের 
রথ বিহ্বারের বাড়ী বলা হইয়াছে । জগ- 

নাথের রথ বিহারের বাড়ীর নাম গুপ্তী- 

চাবাঁড়ী। তারপর দিন প্রাতে গুণীচাঁবাড়ী, 

মাসিমার বাড়ী, ইন্দ্রছ্াযন় ও নরপিংভ- 

মন্দির দেখিতে বাতির হইলাম । শুনিলাম, 

রথ বিহারের সনয় জগন্নাথদেব একদিন 

ম।(সিমার বাড়ী অবস্থিতি করেন । ইন্দ্রছ্যমের 

শ্লীক্কও্ীচাদেবীর নামে গুণ্তীচাবাড়ীর নাম- 

করণ হইয়াছে । গুণ্ডীচাবাড়ীর প্রাঙ্গণ পুরীর 

*শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণ অপেক্ষা অনেক ছোট, 

কিন্ত মন্দিরের নানা বিভাগ ঠিক শ্রীমন্ৰিরের 

তনুরূপ। ভোগ প্রস্ততের গৃহগুলি ভিন্ন আর 

সমস্তই ইষ্টকময়। এই মন্দিত্রের গাঁয়েও 

অসংখ্য অশ্লীল ছবি বিদ্যমান আছে। প্রাতে 

দেখিলাম, দলে দলে পাঁণ্ডা সমভিব্যাহারে 

যাত্রীগণ গুণ্তীচাঁবাড়ী দেখিতে আসিতেছেন। 

বিধবার সংখ্যাই অধিক। অঙ্নীল ছবিগুলি 

পাঁণ্ডারা এইরূপ ব্যাখ্যাসহ প্রদর্শন করিতে 

লাগিল; “এই খাঁনে ভগবান এক সীর 

সঙ্গে লীল। করিতেছেন ।” এইরূপ কথা 

শুনিয়া ও ছবি দেখিয়া কেহ কেহ লজ্জায় 

মুখ আবৃত করিতে লাগিল। কিন্ত পাণ্ডা- 

দের ব্যাখ্যা তৰুও ফুরায় না! তাহাদের 

পয়সা লওয়ার ফন্দি দেখিলে অবাক 

হইতে হয়। যেখানে লইয়া যাইতেছে, সেই 

খাঁনেই যারীদিগকে “এই খানে কিছু 

চড়া” বলিয়। পষসা আদায় করিতেছে । 

গরস। প্রদানের এত স্থান প্রদশিত হয় 

যে, এক পয়লা! করিয়া প্রতোক স্থানে 

দিলে সমস্ত পুরী দেখিতে ৬। ৭ টাকা 

লাগে। এতিম প্রধান পাগাদের প্রাপ্য- 

সন্ত স্বতন্ত্র কথা। কেহ কেহ পুবী 

ইতে ফকীর হইনন! প্রত্যাগমন করেন । 

গুপীচাঁবাড়ী দেখিয়া নৃসিংহ-মন্দির-প্রাগণে 

পন্তিত হইলাম । এবং 

উন্দদ্রাক্মের মধো ইভ। অবস্থিত । এখান- 

কার বহুদেব দেবীর মুক্তি মৃত্তিকা! নির্দতি 

বূলিযা বোঁধ হইল । কন্ধি অবতারের 

মুন্তি বিশেষ রূপ মনকে আকৃষ্ট করিল। 
তৎপর ইন্তরছ্যন্স দর্শনে গেলাঁম। ইন্রছাকস 
রাজার নামে এই পুকুরের নাঁম হইয়াছে । 

গুজরাটের যাত্রিকগণ জলে যখন মুরকির 

মোরা ভাসাইতে লাগিলেন, তখন জনৈক 

পাও বিকট চিৎকার করিয়া নাঁনারূপ 

সন্জোধনে কুন্দমমঅবতারের বংশধরগণকে 

ডাঁকিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে 

কৃর্মগণ সমবেত হইয়া উপাদেয় আহার 
গ্রহণ করিতে লাগিল। আর তখন পা 

মন্ত্র পড়িডে লাগিল “মত্স্ত কচ্ছ, দশ 

অবতার, গদাধর, জনার্দন ইত্যাদি”। 

যাত্িকগণ এই দৃশ্য দীড়াইয়া দেখিয়া 
জীবনকে সার্থক মনে করিতে লাগিলেন । 

নরেন্্র ।_-একটী প্রাচীন এবং প্রকাণ্ড 

পুকুর, ই্টক দ্বারা তীর বাঁধা । শুনা যায়, 

ইহার মধ্যে কুম্তীর আছে। এই পুক্ষরের 

মধ্োস্থলে একটা মন্দিব আছে । বৈশাখ 

মানস এখানে একটা মেলা হয়, তাপ 

এট 

চে 

৪ গুণ্তীচাবাড়ী 
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চনন যাত্রা বলে। ২১ দিন মেলা পাকে | 

মদনমোহন এই মেলার সময় এখানে 

আগমন করিয়া থাকেন । 

মার্কগু।-_-এটী অপেক্ষাকৃত ছোট, কিন্ত 

এটারও তীর বাঁধা, এটাও খুব প্রাচীন 
পুকুর । এখানে চৈত্র মাসে অশোকাষ্টমিতে 
কা'লীয় দমন যাত্রা হয়। 

শ্বেতগঙ্গা--এটী সর্বাপেক্ষা গভীর । 

অন্যান্য তীর্থের স্তাঁয় এখানেও যাত্রকগণ 

সান কবিয়া থাকেন । 

চক্র তীর্থ-_অথবা সমুদ্র । সমুদ্র দেখিলে 

যে নবজীবন লাঁভ হন, ইহাঁতে আর সন্দে5 

নাই; তীর্থের মধো এই তীর্থ অতি জীবন্ত 

ও মহান। 

একদিনে এই পঞ্চতীর্ঘে যাত্রিগণকে 

স্নান করিতে হয়। ইহারা পরস্পর এত দূরে 

অবস্থিত যে, প্রাতঃঠকাল হইতে স্নান আরম্ 

করিলে সকল তীর্থ শেষ করিয়া আসিতে 

১২টা বাঁজে। 

সর্বাপেক্ষা পুবীর জীবন্ত দেবতা লোৌক- 

নাথ। লোকনাথকে ভয় করে না, 

এমন লোক পুরীতে বিরল। লোক- 

নাথের মন্দির ৩৪ মাইল দূরে অবস্থিত । 

একদিন প্রাতে দরশনার্থ গমন করিলাম । 

অন্ধকারমর গৃহে লিঙ্গরাজ বিরাজিত। 

এখাঁনে শৈব ধর্মের জীজ্জল্যমান নিদর্শন 

দেখিলাম । ছুই চারি জন ভক্তের সহিত 

দেখা হইল। শিবরাঁতির সময় এখানে 

খুব ধূমধাম হইয়া থাকে । এতট্িম্ন মাঘ, 
কার্তিক ও বৈশাখ মাসেও খুব ধূমধাম হয় । 

তোটাঁগোপীনাথ-_-একটা প্রসিদ্ধ মন্দির। 

প্রবাদ এইরূপ, এই খাঁনে চৈতন্যদেবের 

অন্তর্ধান হয়। এ সম্বন্ধে একটী কবিতা 

পাওয়া যায়; সেটা এই-_ 

“কি করির, কোথা যাৰ, বাক্য নাহি সরে। 

গোরাটাদে হারাইন্থ গোঁপীনাথের ঘরে ॥৮ 
এখানে চৈতন্যদেব অনেক সময় থাঁকিতেন। 

এইরূপ কথিত আছে, এক দিন তিনি 

মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, আর চারি হ্ই- 

"লন না । 

ইতুভলাক্রান্তি হা এক দিন স্বর্গ- 

রা 5 [তে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, 

শঙ্করাচার্বা, চৈনন্য, কবীর প্রভৃতির মঠের 

নিকটবর্তী একটা! প্রীশন্ত স্তনে, সমুদ্রের খুব 

নিকটে, বালুকারাঁশির মাঝে এক খণ্ড প্রস্তর 

প্রোথিত রভিয়াচে, ইভাঁকেই স্বর্গডয়ার 

বলে। দলে দলে যাত্রিগণ ইহা দেখিয়া, 

পয়সা দিয়া থাকে । 

পুরীর শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণে বহু ছোঁট 

চোট মন্দির আছে-তাহাতে বনু দেবতাঁর 

সন্সন রক্ষা করা হইয়াঁছে। এই সকল 

মন্দিরের মধ্যে বিমলার মন্দিরই প্রধাঁন। এই 

বিমলা ধাঁজপুর বিরজা-ধাঁম হইতে আনীতা 

শীক্তধর্ম্ের সভিতত বৈষ্ণব 

ধন্মের সশ্িলনের জন্য এই রূপ বিধান করা 

ভইগ়াছে। ইহার উতপন্তি সন্বান্ধে একটী 

আখ্যারিকা আছে। বাঁহলা ভয়ে তাহার 

উল্লেখ করিলাম নাঁ। শুনিলাঁম, এই বিমলা- 
মন্দিরে, মহাইঈমির দিন জগন্নাথ যখন 

নিদ্িত হন, তখন মভাঁবলী হয়। পুরীতে 

বৌদ্ধধর্মের ভগ্রাবশেমের একমাত্র চিহ্-_ 

জাতিভেদের মন্থপ্ধান। শ্রীমন্দিরের প্রসাদ 

আতাঙ্গণ চগাল একাত্রে সানন্দে ভোজন 

কনিয়া থাকে । এই প্রথা শ্রচলিত থাকায় 
হিন্দুধর্ম বিলোপের সম্ভাবনা ছিল বলিয়া 

বিয়লাকে এখানে আনিয়া স্থাপন করা 

হইয়াছে । শাক্তধর্মন্ুসারে প্রসাদ মন্ত্রপৃত 

হয়, এই পাঁরণাঁয় 'এখন আর ধর্ম লোপের 

হইযাছেন | 
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শী পাশ শশী পিপি শট সং 

ভয়েরকাঁরণ নাই। বিমলার মন্দিরের গোবিন্দ দাস, এবং ১৫৭৪ ৪ স্রাব তুলসী- 

প্রাঙ্গণে রোহিগী-কৃ্ড আছে--এই কু; দাসের পুরীর লীলা বলিয। অনুমান হয়। 

ব্রহ্মার প্রথম সাক্ষী “ভূষ্ডিকাঁক” পড়িয়া চৈতন্যাদেব ১৪৮৫ খ্রীষ্টাবে জন্ম গ্রহণ করেন । 

্র্গালোক লাঁভ করিয়াছিল, প্রবাদ আছে। তিনি বহু বংসর . উড়িষ্যায় থাকেন; 

জগন্নাগদেবের উৎপত্তি সন্বান্ধে অনেক : ১৫০৪ হইতে ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মি 

াবাদ জত হইাছি। বাভুল্যভয়ে সে। স্টেত্র উৎকল প্রচার? প্রহাপ কুত্র দেব 

সকল বিরত করিলাম না। বহুবার এই সশয়ে রাজ ছিলেন । ১০৪৫ ্রীন্টাব্ৰ 

জগন্নাথ অন্তহিত হইয়াছিলেন। প্রথমত বিষুপুলাণের সময় । ১১৫০ খ্রীষ্টান 

৩১৮ খ্রীষ্টাব্দে আবিভর্ত হন, ১৫০ বৎসর | রাগানুজ টব ধর্মের প্রচার করেন। 

অরণ্যে লুকায়িত ছিলেন, ৩ বার চিন্কা- এইবপ প্রবাদ, ইহারা সকলেই পুরী আগ- 

তদে প্রোথিত হইয়াছিলেন। ১১৯৮; মন করিয়াছিলেন। চৈতন্য কবীর, 

্ীষ্টান্দে এই নূতন মন্দির নির্মিত হয) ূ নানক ও শঙ্করাঁচার্য্য যে আসিরাছিলেন, 

কোন মতে ১১৭৯ গ্রাষ্টীব্দে। শ্রীঅনিয়ঙ্ক : তদ্দিষষে সন্দেহ নাই, কেননা, এই সকলের 

ভীমদেব ১২৫,০০০০ লক্ষ স্বর্ণ মার ( এক নামেই মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। 

কেঞ্টা টাকা) আড়াই লক্ষ মার মূল্যের পুরীতে আগমন করিলেই বুঝা যায় যে, 

মণি মুক্তা এই কার্ধোর জন্য নির্দারণ ; ইহা পর্ণক্ষেত্র, অথবা শ্রীক্ষেত্র। গবর্ণমেণ্টের 

' করিরাছিলেন। চূড়া সমেৎ ইহা ১৯৮] গ্রহাপ অপেক্ষা শত গুণে অধিক ধর্ম 
ফিট উচ্চ । ব্যবঘাদীর প্রতাপ । যতই পুরীর বিষয় 

জগন্নাথ দেবের রণযাঁত্রার সময়ে তিনটা ! মন্তসন্ধান কয়া যার, ততই নৃতন নূতন তত্ব 

রথ প্রস্বহ হইয়া থাকে । জগন্নাথ, বল- ; আবিষ্কত হয়। প্রাচীন ভারতের তত্বরাশি- 
রাম ও স্ুুভদ্রা। সেই তিনটা রথে আঁরো- : পু এমন দ্বিতীয় স্থান ভারতে দুর্লভ । 

হণ করিয়া গুঙ্ডিচা গহে গমন করেন। এক আর এক দিন বৈকালে সেই মেয়ে- 

সপ্তাহ অন্তে তথা ভইতে মন্দিরে প্রত্যাবর্ন : কমেকটার অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। কটক 

করেন । জগন্নাথের রথের নাম “নন্দীঘোঁষ” 1 হইতে জনৈক বাক্তি সঞ্জীবনীর সদাশয় 

ইহা প্রায় ৩২ হস্ত উচ্চ, বলরামের রথ 1! সম্পাদক মহাশয়ের নিকট একখানি বেনাম। 

“তাঁলধ্বজ” ইহা প্রায় ৩০ হস্ত উচ্চ, | পত্রে লিখিয়াছিল যে, এই কয়েকটা অসহায়া 
স্বতদ্রার রথের নাঁম “পদ্মধবজ” ইহা প্রা | মেয়েদিগের জন্য “আমরা” কিছুই চেষ্টা করি 

২৮ হস্ত উচ্চ । নাই। সঞ্জীবনীর সম্পাদক মহাশয় দয়া 

মহাত্বা হণ্টার সাহেন বলেন, পঞ্চদশ | করিয়া সে পত্র ছাপান নাই। প্র ব্যক্তি 

শতাবীতে রামানন্দ উতকলে আগমন : সব-জান্তা উপাধি পাওয়ার ঘেগা, কেননা, 

কৰেন। ১১৫১ খ্রীষ্টাব্দে জয়দেবের আবি- ূ পুবীতে না যাইর[ও লিখিতে সাহল্গ পাইল, 

াব। ১৪১৭ খ্রীষ্টাবে চণ্তীদাদ ; ১৪৩৩ তে | “আমরা কিছুই চেষ্টা করি নাই।” যাঁক। 
বিদ্যাপতি, ১৪৪৮তে কবীর, ১৪৮৯তে ; অনুসন্ধানে সেই কয়েকটা মেয়েকে পাওয়া 

নানক, ১৫০৯ হইন্ডে চৈতন্যদেব, ১৫৭২তে | গেল। তাহারা তখন এত দুর বিগ্$াইয়ণ 
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গিয়শছে যে, তাহাদের কথায় ও প্রতিবাদে 

আমরা অবাক হইলাম। এদিকে দেখি- 
লাম, অনেক যণ্ডামার্ক সেই বাড়ীতে 
আনাগোনা করিতেছে। তাভাদের স্প্ 

উত্তর পাওয়ার পর বুঝিলাম, আমাদের 

দ্বারা আর কিছুই হইবে না। তখন 
অগত্যা কলিকাঁভাগন পত্র লিখিতে 

বাধ্য হইলাম। ইহার পর আর আমরা 

কোন খবর পাই নাই। তাহার। পরিবারে 

গ্রহীত হইয়াছে কি না, জানি না। পরি- 
বারে গৃহীত হইয়া না থাকিলে ছুঃখের 

সীমা নাই। এইরূপ করিয়া কত নারী 
যে বিপথে পা ফেলিতেছে, ভাবিলে শরীর : 

(রোমাঞ্চিত হয় । 

পুরীর প্রধান প্ডিত শ্রীষুক্ত দামোদর 

তীর্থ শ্বাণী এক জন প্রাচীন বহুদর্শা বিজ্ঞ 
বাক্তি" 

(তেন। ইহার অগাধ পাণ্ডিত্য । শুনিলাম, 

শীঘ্র মঠ পরিত্যাগ করিয়া সন্াসাশ্রম গ্রহণ 

করিবেন । 

ত্যাগ_-এ এক আশ্চর্য্য বাপার। সন্ন্যাসী 

আরো সন্াসী হইবার জন্য চলিয়ছেন__ 

যাহা কিছু আসক্তি অবশিষ্ট ছিল, তাহাও 

ছিডিতেছেন; এই জড়বাদের দ্রিনে এরূপ 

দৃষ্টান্ত খুব বিরল। আমরা তাহার অলৌ- 
কিক জীবনের কথা শুনিয়া মোহিত হই- 

লাম। তার পর আমরা তাহার আদিষ্ট 

দিনে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম । 

শঙ্করেরমঠ-__বালুকা-গুহার মধ্যে নির্ষ্িত। 

সমু্রের উপকূলে অনস্ত বালুরাশি--তাহার 

মধ্যে একটা গর্তের স্তার স্থানে এই 
মন্দির। মন্দিরের মধ্যে শঙ্করাচাধ্যের বেদি 

আছে, আর অসংখ্য হস্তলিখিত পুথি 

আছে। মন্দিরের কিঞ্িং আয় আছে, 

নব্যভারত । 

ূ | 

ূ 
ূ 
| 
[ 

| 
| 

| 

শঙ্করের মঠে ইনি তখন থাকি-। 

মঠধারী সন্াসীর মঠ পরি-। 

২ শপাাপপপীপাশীশ তাপ ১টি তা 

(অক্টম খণ্ড, অন সংখ্যা! । 
সবি শা পা পর পপ সপ. ক 

| তারা 
 হয়। শ্রীযুক্ত দামোদর তীর্ঘস্বামী শ্রীমন্দি- 

রের প্রসাদ পাইয়। থাঁকেন। তীর্থন্বামী 

সরল সংস্কৃত ভ্ষায় কথা বলেন; তিনি 

অতি মিষ্টভাষী ব্যক্তি। তাহার প্রসন্ন 

ও প্রশান্ত মুন্তি দেখিয়া অনেক শিক্ষা 

লাঁভ কর! যায; তিনি একজন বৈদাস্তিক 

পণ্ডিত, অদ্বৈতবাদী। তাহার .নিকট 

ধর সন্বদ্ধে অনেক সারগর্ভ উপদেশ লাভ 

 করিলাম। তিনি আমাদের বিভিন্ন প্রশ্নের 

৷ উত্তরে এইরূপ মর্মের উত্তর প্রদান করিয়া- 

ৃ ছিলেন । 

১। এক অদ্বিতীর দেবতা ভিন্ন ছই 

জগতে নাই । যত দিন মানুষ মোভের 

অধীন, ততদিনই দ্বিত্ব বোধ। মোহ [ছন্ন 

হইলে-_-আটদ্বিতভাঁব প্রাণে উপস্চিত ভয়। 

২। উপাসনা বা পুজা তত দিন, যত 

দিন মানুষ মোহের অধীন অথবা যত দিন 

মানুষের দ্বিত্ব বোধ আছে। দ্বিন্ব বোধ 

' ঘুচিলে আর উপাসনার প্রয়োজন থাকে 

না। ইন্দিয়-মূলক আমিত্ব বোধ মান্গবের 

সর্ধনাঁশের মূল। 

৩। «আমিই সেই”_-অদ্বৈতবাঁদীর এ 

মত নয়, “আমি নাই, কেবল “তিনি 

আছেন”-এই মত। আপনার নাঁশই 

প্রকৃত ধর্ম । 

৪। মোহ ও মায়ার অতীত হওয়ার 

পক্ষে কর্ম কাণ্ড সহায় । শেবে কর্ম কাণ্ডের 

প্রয়োজন নাই । 

এই সকল কথার পর আমরা জিজ্ঞাসা 

| করিলাম, আপনি কি পুরীর শ্রীমন্দিরের 
| জগন্নাথদেবকে মানেন ? | 

ূ তিনি স্পছঈ উত্তর দ্িলেন-_-“নাঁ আমি 

| না।” 

পেপসি 

৮ শা পাপী শি তি শা নাশি 

পপি শিস শশী শীশিপিল 
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আমরা ।--তবে সেখানে মধ্যে মধ্যে! জীবন পুরীর অঙ্গে বিলীন হয়। একথাটী 
যান কেন ? ভাবিলে পুরীর প্রতি আপনা আপনি 

তিনি ।--লোকদিগকে দেখাইবাঁর জন্য । । এবটা অজানা গভীর অনুরাগ জন্মে। কেহ 
*মামি না যাইলে অনেকের অবিশ্বীস হইবে । | কেহ বণেন, গোপীনাথের ঘরে তীহার 

আমরা ।-_ ধর্মে কপটতা ভাল কি?  ] ন্ত্ধীন হয়; কেহ বলেন, জগন্নাথের ঘরে ; 
তিনি।__ভাল নয়, কিন্তু এরূপ না করিলে | কেহ বলেন, তিনি সমুদ্রে আত্ম বিসর্জন 

পৃথিবীতে ধর্ম যে আর থাঁকে না। করেন। চৈতন্তচরিতামূতে সমুদ্র পতন 
আমরা ।--এই রূপে কি থাকিবে ? নামক প্রকটী পরিচ্ছেদ আঁছে, তাহাতে 
তিনি ।--থাঁকিবে, একটা ত ধর? চাই | | জানা যার, তিনি সমুদ্র পতনের পরও 

আশা করি, এইনূপ কবিয়া সকলে এক | উঠিরাছিলেন। তিনি সর্বদ! ভক্তগণ পরি- 

দিন ঈশ্ববের নিকট পৌছিতে পারিবে । নেষ্টিত হইয়া থাঁকিতেন, কিন্তু তবুও তীহাঁর 

আমলা ।--এরপ দ্রষ্টাস্ত দেখিয়াঁছেন কি ?. অর্ধধানের প্রকৃত বিবরণ পাওয়া যাঁয় 

তিনি ।_-দেখি নাই বলিয়া দুঃখিত, | না; বড়ই আশ্য্য। * 
ফেই জন্য মাঁভষের সংসর্গ আর ভাল লাগেনা, আমরা সম্প্রতি শ্রীখণ্ড, কাঁটোয়!,নবন্ধীপ, 
যাইতে পারিলে বাঁচি । কাঁলনা প্রভৃতি চৈতন্ত-ভক্তি-প্রধান স্থান 

এই রূপ নান কথায় বুঝা গেল, তিনি | দেখিয়া আসিয়াছি। এই সকল* স্থানই 
যাহা বিশ্বাস করেন না, লোক দেখানের 1 চৈতন্তদেবের লীলার ভূমি,এই সকল স্থানেই 
জন্য 'তাহাঁও করেন। তিনি সরলভাঁবে : তাহার মূত্তি ধূমধামের সহিত পুজিত 
ছুন্বলতা স্বীকার করিলেন ) ইতাঁও বলিলেন, : হইতেছে । এই সকল স্থানের কোথাও 

জগন্নাথসন্দিরে যাইয়া তিনি পুজাদি করেন ! আমরা হার তিরোপানের প্রকৃত কথ। 
না। এই মভাম্মার সংস্পর্শে বতক্ষণ ছিলাম, | ভানিতে পারি নাই। নিত্যানন্দের জীব- 
যেন স্বর্গে ছিলাম | যেমন ধর্শজ্ঞান, তেমনি | নেন পরিবর্তন দেখিয়া তিনি তাহাকে 

অমায়িকত।, যেমন বিশ্বাস, তেমনি ভক্তি। ' দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া বিবাহাদি করিয়া! 
অবশেষে শ্তিনি ক্লান্ত হইতেছেন দেখিয়া, পশ্মগ্রচারে সংসার যাত্রা নির্বাত করিতে 
প্রণাম করিয়া! আমর বিদায় লইলাম। বলেন । নিত্যানন্দ সেই আদেশে দেশে 

আমাদের ক্ষীণ ভাষায় আঁর পুরীর বর্ণনা! ! প্রভ্যাগত হইয়া বিবাহ করেন। খড়- 
সম্ভবে না। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, পুরী : দঙ্ের গোস্বামী বংশ নিত্যানন্দের বংশ। 

সম্বন্ধে ভাবা যায় অনেক, লেখা যাঁর অল্প। | এইরূপ প্রবাদ, নিত্যানন্দ চৈতন্তের ধর্মকে 
অতি অন্ন লিখিলাম। দেখিবার, ; এইরূপ বিরুতভাবে প্রচার করিয়াছিলেন 
জানিবার, শুনিবার, পড়িবার-_পুরীতে | যে, তাহার দ্বারাই বৈষ্ণব সমাজে চরিত্র- 

0 বাটি 

পে চা 

€৫ 

স্পা াপীপাশপাীপশিপীপিশা সী তি শী শিক 

অনেক জিনিস আছে; কিন্ত সে সকল ভানতী৷ প্রশ্রর পায় । নিত্যানন্দের কথা বলিয়া 
আমাদের লেখনীর বর্ণনা করিবার শক্তি ; এইরূপ একটা শ্লোক প্রচলিত আ+% ১ 
নাই। “মৎস্তের ঝোল, কামিনীর কে।ল, মুখে 

আর একটি কথা । চৈতন্তদেবের শেষ ূ হরি বল ।” 

৫৭ 
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রূপ একটী তরজ লিখিয়! পাঠান-__ 

«“আউলকে কহিও হাঁটে নাহি বিকায় চাউল, 

আউলকে কহিও দেশ হইল বাউল। 

আউলকে কহিও কাজে নাকি কাউল। 

এই কথা বাউলকে কহিয়াছে বাউল।” 

এইরূপ কথিত আছে, এই কথাগুলি 

নব্যভারত | 

গোরার্টাদের ধর্মের এইরূপ অবমাননা |কারণে পুরী বৈষ্ণবগণের অতি রি জিনিষ । 

দেখিয়া অদ্বৈত প্রভূ গৌরচন্দ্রের নিকট এই | কিন্তু ছুঃখের 

(অষ্টম খণ্ড, অফটম সংখ্যা 
সপ 

বিষয়-_পুরীতে চৈতন্তের 

তেমন কোন কীন্তি নাই। পাঁ্ডারা জগ- 
নাথের প্রাধান্ত বজায় রাখিবার জন্য বলেন” 

“তিনি জগন্নাথ দেবের সহিত মিলিত হইয়া- 
ছেন।৮ইহাতে জগন্নাথের মহিমাই অপ্রাতি- 

হত রহিয়া! গিয়াছে । প্রেমিকশ্রেষ্ঠ চৈত- 

স্তের ভক্তিপূর্ণ জীবন যে ভূমিকে পবিত্র 

করিয়াছে, পাঁপীর পক্ষে সে ভূমি যে অতি 
আদরের জিনিষ, সন্দেহ কি? পুরী 

জ্ঞানীর তীর্থ ; কেননা, শঙ্করাচার্য্যের ভূমি | 

পুরী বিশ্বাসীর তীর্থ, কেননা! কবীরের 

বিচরণ স্থান। পুরী ভক্তের তীর্থ-_ 

কেননা চৈতন্তের শেষ লীলাভূমি । পুশী, 

এ জগতেজ্ঞান ভক্তি বিশ্বাসের সমন্বয় 

ক্ষেত্র। কেবল সমন্বয় ক্ষেত্র নয়, হিন্দু 

শুনিয়। মহাঁপ্রভূ অত্যন্ত বিমর্ষ হন, এবং 

বলেন “যে ব্যক্তি আহ্বান করিয়৷ আমাকে 

আনিয়াছিলেন, তিনিই বিসর্জন দিতে- 
ছেন।” ইহার পর প্রায়ই যেখানে 
সেখানে অচেতন অবস্থায় পড়িয়া থাকি- 
তেন। শেষে হঠাৎ অন্তর্ধান হন। 

কিরূপে কোথায় কি হইল, কেহই 
জানে নখ। চৈতন্টের শেষ জীবনের ছায়' 
উত্কলকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করিয়াঁছে। | ইতিহাসের এব্ূপ উজ্জল ক্ষেত্র পৃথিবীতে 

পুরী চৈতন্তের অতি মিষ্ট স্থান। এই বিরল। 
১১৯০০০০৫০৯০ 

প্রাপ্তগ্রন্থের সৎক্ষিগ্ত সমালোচনা । 
. ব্যক্তি চৈতন্য এ অধিবেশনে মন্ত্র 

১। আধ্যামে এবং সাহেবিআন। | মুগ্ধের ন্যায় বসিয়াছিল।% এরূপ চিন্তা, গবে- 
চৈতন্য লাইব্রেরি সভার অধিবেশনে ঘণা ও বিজ্ঞতা পুর্ণ বক্তৃতা এদেশে অতি 

জন্্র নাথ ঠাকুর কর্তৃক পঠিত, | অন্নই হইয়াছে । চন্দ্র নাথ বাঁবু সভাপতির 
মূল্য %*। সর্ধদেশেই এমন এক এক জন | মন্তব্যের পর ধন্যবাদ দিবার জন্য উঠিয়া 

ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন, ধাঁহাঁদের | ঠিকই বলিয়াছিলেন যে, “আমরা মন্ত্ম্ধ 

জীবনের কথ! শুনিবার জন্য জগৎ উর্ধাকর্ণ | হইয়াছিলাঁম বলিয়াই কিছু মন্তব্য প্রকাশ 
হইয়া থাকে । আমাদের এই বঙ্গভূমিতে | করিতে পারি নাই।” সভাপতি মভাশয় 
বাবুংদ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর সেই রূপ একজন | অন্থুরোধ করিলেও কোন বিজ্ত ব্যক্তি বক্ত তা 
ক্ষণজন্মা পুরুষ। তাহার এই বক্তুত! শ্রবণ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাঁশ করেন নাই। 
কালে প্রায় ছুই ঘণ্টা কাঁল ৩০০।৪০০ শত | একজন বক্তু তাপ্রিয় সাঁহেববেশ-ধাঁরী যুবক 
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০০০০ 

-উঠ্িয়া ছুই চারিটা অসংলগ্ন বাহাঁছুরীর কথা 

বলিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্র বাবু এই ধক্তার 
কথাগুলি ফুটনোটে তুলিয়! আপন বক্তৃতার 
সাঁতেবি আনার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া- 

ছেন। দ্বিজেন্ত্র বাবু এই একটা বক্তার 

জন্য এদেশে অমর হইবেন । সে দিন এই 
বক্তৃতা শ্রবণের পর দিজেন্দ্র বাবুন পদধূলি 

গ্রহণ করিয়া, প্রবন্ধটী পুস্তকাঁকারে ছাপাঁইতে 

অন্গরোধ করিতে, আমাদের একাস্ত 

ইচ্ছা! হইয়াছিল। ত্তাই আজ এই প্রবন্ধটীকে 

সী পপ পপ পা পি পপ পা জা সা পি 

হ্ৃদর-নিহিত প্রেম-জ্যোতি গ্যারিবল্ডিতে 

প্রতিফলিত হইয়া আজ ইতালীর বর্তমান 
অতুল শোভ। আনয়নে সমর্থ হইক়্াছে। 
ম্যাট্সিনির সময়ে ইতালির যে দশ! ছিল, 
ভারতের ঠিক সেই দশ! উপস্থিত। কিন্তু 
দেশ আজ সার্থের কুহক-জাঁলে আচ্ছন্ন; 

কোথায় ম্যাট্সিনি, কোথায় ব! গ্যারিবল্ডি ! 
এমন স্বার্থ-বিবর্জিত প্রেমাবতারের অভ্যু- 

থান ভিন্ন ভারতের আর আশা কোথায়? 

সোঁগেন্দ্র বাবু ভারত-ক্ষেত্র পরিক্ষার 

করিয়' একমহাযজ্জের মহা! আয়োজন করিতে- 

ছেন। ম্যাট্ুসিনি এবং গ্যারিবন্ডির অমূল্য 

জীবন কাহিনী ; বাঙ্গলা ভাধাঁয় কীর্তন 

করিরা এই মহাত্মা, এই মৃত দেশের যে 

কাজ করিলেন, আজ না৷ হইলেও, শতাব্দী 

পরে তাহার সফল ফলিবে। মহতের-কথ। 

লিখিত বলিয়া দ্ণা ন। করিয়া এই পুস্তক | শ্রবণ করিলেও মহত্ব জন্মে। কে জানে, 
খাঁনি একবার পড়েন। বাঙ্গলার সামাজিক ! গ্যারিবল্ডির বা! ম্যাট্সিনির জীবনী এদেশে 

বর্তমান ঘোরতর বিপ্লবের দিনে এই পুস্তক | কত মৃত লোঁকের জীবন দিতে সমর্থ হইবে ! 

প্রশ্তত কাধ্য করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া ! বলিতে চাই অনেক কথা» কিন্তু বলিবার 

আমরা সকলকে এই অন্বরোধ করিতেছি । | স্থান নাই । যোগেন্দ্র বাবু প্রেমিক-__তাই 

এই কাজের জন্য দ্বিজেন্দ্র বাবুর নামে ঘরে তিনি এই সকল প্রেমিক জীবন লইয়া 

ঘবে পুজা হওয়া প্রয়োজন। বিলাঁত ; মাতোয়ারা । যোগেন্দ্র বাবু বিপুল অর্থ 

হইলে তাঁভাই হইত। হা! বঙ্গতূমি, তুমি | বার করিয়া এই গ্রন্থ ছাপাইয়াছেন। বন্ধু 

আঁজও প্রকৃত গুণী ব্যক্তির আদর করিতে : বান্ধবেরা সে জন্য তাভাকে কত তিরস্কার 
শিখিলে না ! করিতেছেন ; কিন্তু এদেশ নিদ্রিত। এমন 

নন হবার জার অমূলা জিনিসেরও আদর নাই। বলিতে 
২। গ্যা'রবন্ডার জীবনবৃত | | চাই অনেক কথা, কিন্ত বলিলেই বা 

শ্রীযোগেন্্র নাথ বিদ্যাভৃষণ, এম, এ, ফল কি? 

প্রণীত, মূল্য ১।০। যেছুই প্রাতন্মরণীয় যোগেন্দ্র বাবুর ভাষার আর কত প্রশংস! 

করিব ! বীরকাহিনী লিখিবাত জন্য যে 

ভাষার প্রয়োজন, এদেশে তাহ' কেবল 

যোগেন্্র বাবুর লেখনীতেই সম্ভবে, একথা! 

বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যেমন উচ্ছাস ও 

পুস্তকাকারে প্রকাশিত দেখিয়া যারপর 
নাই সুখী হইলাম! আমরা মন্মুগ্ধ ্ 
শুইয়াছি--এ প্রবন্ধের বিরুদ্ধে বলিবার 

আত্তাদের কিছুই নাই। দ্বিজেন্্র বাবুর | 
নিকট তাহার পদধূলি চাই; আর স্বদেশীয় 
লোকের নিকট এই চাই, বাঙ্গলা ভাষায়; 

র 

ব্যক্তির মাহাঝ্ম্যে ইতালী আজ স্বাধীন, 

গ্যারিবন্ডী তাহার অন্যতর। ম্যাট্সিনি 

গুরু, গ্যারিবন্ডী শিষ্য । ম্যাটুসিনি দেবতা, 

গ্ারিবন্ডী বীর। অথবা ম্যাট্ুসিনির 
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তেজোপূর্ণ তেজনই মধুর, তেমনই সরল। 

পড়িতে পড়িতে কখন শরীর অগ্নিময় হয়, 

কখনও আবেগে চক্ষের জল পড়ে। এরূপ 

পুস্তকের আদর না হইলে বুবিব, এদেশ 
জাতীয় সমাঁসমিতির এবং স্বায়ত্বশীসনের 

আন্দোলনে যতই মাতুক, এদেশের উন্নতি 
বহু শতাব্দীর পশ্চাতে লুক্কায়িত। 

অনেকের ধারণা আছে বাল্টুলা জীবন-' 

চরিত মাত্রেই ইংরাঁজির অন্ুবাদ। এই পুস্তক 
খানি থে তাহা নহে, দেখাইবাঁর জন্ত একটা 
স্থান তুলিয়। দিলাম £-_- 

. পইতিহাস সপ্রমাণ করিয়াছে ফে গ্যারি- 
বল্ডীর উদ্দীপনা-বাঁক্য বিফল হয় নাই। 

তাহার মন্ত্রপ্রভাবে এ সকল জাতির অধি- 

কাংশই তুরস্কের অধীনতা শৃঙ্খল চূর্ণীক্ৃত 
করিক্বা*স্বাধীন রাজ্যসকলে পরিণত হইয়াছে । 

ভাবিলে বোধ হয় যেন উনবিংশ শত।ব্দী জগৎ 

হইতে অধীনত উঠাইর1 দিবার জন্য আবি- 
ভূতি হইর়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে 
(১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দ) আমেরিকা যে বিপ্লবতরঙ্গ 

উত্থা।পত্ত করিয়াছিলেন, সেই তরঙ্গমাঁলা 

আটুলান্টিক মহাঁসাগর পাঁর হইয়! 
১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসি রাজ্যে আসিয়া! উপ- 

স্থিত হয়। পরে সেই তরঙ্গমালা কিছুকাল 
ধরিয়া সেই দেশকে আলোড়িত করিয়! 

ক্রমশঃ প্রীচ্যদেশীভিমুখিনী হইতেছে । তরঙগ- 
মাল! “লোক সাধারণ ও ঈশ্বর” এই অক্ষরা- 
স্কিত পতাকা সম্মুখে লইয়। অপ্রতিহতবেগে 
ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে । ইহার প্রভাবে 

ইতালি উঠিয়াছে; শ্রীস্ সঞ্জীবিত হইয়াছে) 
সাভিয়া, রাউমিনিয়! প্রভৃতি প্রদেশসকলও 

স্বাধীন হইয়াছে! ইহার সম্মুখে ইউপীয় 

নব্যভারত। (অস্টম খণ্ড, অষ্টম সংখ্য। | 
সপ সা 

সুকুটাগণ ভয়ে [ কম্পানিতকলেবর হইয়াছেন 

সেই বিরাট পতাক1 লইয়া এই বৈপ্লবিক 
তরঙ্গমাল! কখন কোন্ দেশে উপস্থিত হইবে | 

তাঁহার স্থবিরতা নাই। এই তরঙ্গমাল। 

আমেরিক1 ও ইউরোপের শিরায় শিরায় 
তড়িৎ সঞ্চার করিয়াছে! ' ইহার প্রভাবে 
আমেরিকার প্রায় সর্বত্রই লোৌকতীন্ত্রিক 
শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠাপিত হইতেছে । অল্প 

দিন হইল প্রকাণ্ড ব্রাজিল্ সাম্রাজ্য সাধারণ 
তন্ত্রে পরিণত হইয়াছে । এই তরক্ষমালার 

গতিস্থির নাই, ইহা কখন প্র।চো, কখন 

প্রতীচ্যে, কখন উদীচ্যে এবং কখন বা 
দক্ষিণে ধাবিত হইতেছে । ইহার প্রভাকে 
অচেতন জগৎ যেন সচেতন হইতেছে? 

এক প্রকাণ্ড তাড়িত বন্ধ যেন নিদ্রিত জাতি 

সকলের সাধু মণ্ডলীতে বিদ্যুৎ সঞ্চালন 
করিয়া দিতেছে । যাহার নয়ন আছে, সে 

নয়ন ভরিয়া! এই বিশ্বব্যাপী সঞ্জীবন ব্যাপার 

দেখিরা জীবন সার্থক করুক! ভাবুক! 

আর ঘ্ুমাইয়া কেন? এক বার নয়ন 

মেলিয়! বিখপতির এই অপূর্ধ সপ্ত্ীবন ক্রীড়া 
পরিদর্শন করিয়া ইন্জীবনের সাধ ঠিটিও । 

যাহার অদৃষ্টে সম্ভোগ ঘটেনা, তাঁভার দশনে ও 
বাসনা চরিতার্থ করিয়া লওয়া উচিত। 

উঠ! আর কুন্তকর্ণের ন্যায় অনস্ত নিদ্রায় 

অভিভূত থাকিও না! উঠিরা একবার নয়ন 
মেলিয়! সেই অপূর্ব দৃষ্ঠ দেখ !” 

গ্যারিবল্ডির মৃত্যু সংবাদে ইতালীর 
গভীর শোক গ্রন্থকার অতি মধুর ভাবায় 

ব্যক্ত করিয়াছেন। পড়িতে পড়িতে শরীর 

রোমাঞ্চিত হয়, চক্ষে অবিরল ধারায় জল 

পড়ে। ধন্য যোগেন্দ্র বাবুর লেখনী ! 



ত্যুনুম্বৎ। 

অ।মি দেখিয়াছি ক ফুল মাল। গলে, 

ব্সন্তের নব হাসি 

উল্লাসে উঠেছে ভাঁসি, 

অল্িকা মালতী জাতি খে(পা থোপ। দোলে, 

অঙ্জের সথরভী তার 

তৃলন। মিলেন! আর, 

নন্দনে মন্দার মরি, প্রাণ মন ভোলে। 

আমি দেখিয়াছি তাঁর ফুল মাল! গলে। 

অ।মি দেখিয়।ছি তে মলয় বাতাস, 

তেমনি মধুর ছট। 

তেমনি অনন্দ ঘট? 

পর/ণে তেমনি করে মাখায় উল্তাস, 

অতি আন্তে অতি ধীরে, 

হাসে, তোষে, চলে, ফিরে, 

অনত্তে ছুটিতে ঢালে অমুত উচ্ছাস, 

আমি দেখিয়াছি সেতো! মলয় ব।তাস। 

আমি নাভিতে শরতেব শশী, 

শাবদ চাদের মত 

তারও জোছনা কত, 

হাসিয়া মধূরতর সেও পড়ে খাস ! 

ফুটায়ে বনের ফুল 

উছলি নদ'র কূল 

জীবন মেগের পাশে সেও থাকে বসি, 

অমি দেখিয়।ছি তরে শরতের শশী । 
৫ 

আমি দেখিযাছিতারৈ পূরবী রাগিণী, 
সে যখন জাগে যন্ষে, 

কিজানি কি মোহ মন্ত্ে 
নিচল নিথর চিত ঘুমায় অমনি, 

সে যেন মধুর উমা, 

সে যেন দেবের ভূমা, 
সে যেন সুখের সাধ, সোহাগের খনি! 
আমি দেখিয়।ছি সেতে। পূরবী র।গিণী। 

(৬) 
আমি দেখিয়াছি তারে মধুরতা ময়, 

মমতা মাথা ন প্রাণ 
মুখে মমতার গান, 

বড় আদবেধ কথা কাণেকাঁণে কষ; 

৫৮ 

পাস স্পা শাপিশী শী শি শি শি শা শাশিশ -টি পে 

ক।ছে গেলে মিঠা হাসে 
দি 

আদরে ডেকে" নে" পাশে, 

কেমন কেমন যেন প্রাণ কেড়ে লয়, 

আমি দেখিয়াছি ভাঁরে মধুরত। ময় ! 
(৭) 

অ।মি দেখিয়াছি তারে মহ! যোগে রত, 

সে এক হ্বল্ত যোগী 

, স্থখ ভোগে নহে ভোগী, 

পোড়ায়েছে নেত্রানলে পাপ রিপু যত, 

আশা তাৰ পর-মার্থ 

কোথা কিছু নাহি ্ার্থ, 

বিশ্ব প্রাণ ধ্যাশে যেন আছে অবির 

দেখেছি সে পুণাময়ে মহাদেব মত ! 

নিষ্কাম সন্না*সী রে রি এ মব ধরা, 

তারে তে! চেনে না! কেহ 

করে না আদর শ্বেহ, 

“আপদ বালাই” বলে ফিরে নাহি চায়, 

শত ঘৃণা শত রাগে, 

তার হিংসা নাহি জাগে, 

সব অভা।চার সেতো হাসিয়া উড়ায়, 

অথচ সে মহাবীর 

ভাঙে ভুধরের শিৰঃ 

দুদণ্ডে ব্রন্মাত্ড নাশ তার ক্ঈমতায়-__ 
চু 

দুহাতে সে ভলবামা জগতে বিলায় ! 

আমি তারে চিনি রি ভালবাসি তায় 

শশিলে তাহারি নাষ। 

উথলে হৃদয় ধাম, 

পবাণ শিহরি ওঠে সুধা পড়ে গাশ্য, 

এক দিন দূরে দুরে, 
অনস্তে, অমর পুর 

নিয়ে যাবে সে আমারে, হছেছে আমায় । 

সে আমার কাছে কাছ. 

দিন রাত সদ] আছে, 

পরাণে বেধেছি পাছে ফেলে চলে দায়, 

তার নাম মৃত্যু, আমি ভালবাসি ত; 2: 

উপ্রি-প্রসঙ্গ চা না । 



হিন্দু আর্ধ্যদিগের প্রাচীন ইতিহান। 
উপক্রমণিকা । 

গ্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস মানব 

জাতির শিক্ষা ও উন্নতির তিন সহস্ন বৎ 

, চীনের পুরাতন লিখন হইত্তেও মন্ুষা- 

রর উীতির শিক্ষা ও সভ্যতার তমসাচ্ছন্ন 

ইতিহাস স্বরূপ। এই ইতিহাস কতিপয় | প্রাচীন ইতিভাস কোনও প্রকারে জীনা 

যুগে বিভক্ত । প্রত্যেক যুগ আবার এত | যায় না। 

দীর্ঘকালব্যাপী যে, অনেক আধুনিকু জাতির ূ ভারতবর্ষের পুরাতন গ্রস্থ সকল সম্পূর্ণ 

সমগ্র ইতিহাস তত দীর্ঘকাল-ব্যাগী নহে। | ভিন্ন বূপ। কোন কোন বিষয়ে ভা 
অনেক পণ্ডি5দিগের মতে জগতের অন্য | অসম্পূর্ণ বটে। রাজবংশ, যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি 

কোন কোন জাঁতি হিন্দুদিগের তুল্য বাঁ | এতিভাসিক ঘটনার বিবরণ তাহাতে অতি 

ভাতোধিক প্রাচীন। থ্রীষ্টের ৩৪ সহজ: বিরল। কিন্ত সভাতার উন্নতি, মন্তুষ্যের 

বৎসর. পূর্ন্ঘকার মিসরদেশীয় লোকের সভ্য- | মানসিক শক্তির বিশ র এই সমস্ত বিষয়ের 

তার চিরস্থায়ী নিদর্শন রহিয়াছে । আসিয়ার ূ সম্পূর্ন ধারাবাহিক স্পঃ বিবরণ ভারতের 

প্রত্বতত্ববিদেরা বিবেচন| করেন যে, সুমিরো- | পুরাতন গ্রন্তে যে প্রকার পাঁওয়! যায়, 

আঁকেডীয় জাতির সভ্যতা ততোধিক | অন্যান্য পুরাঁতন জাতির ইতিহাসে তব্প 

পুরাতন । গ্রীষ্টের পুর্বে ২৪০০ বৎসর হইতে | বিবরণের জন্বেষণ করা পঞ্ুশ্রম মাত্র । 
চীনদেশীয় লোদকর ইতিহাস রভিয়াছে। ৰ তাক য্গের সাভিতা ততৎ্কালিক হিন্দু 

ভারতবর্ষের পুরীতত্ববিৎ পঞ্ডিতেরা, ভীরতে- | জাতির অবস্থার সম্পূর্ণ প্রতিরতি স্ববপ। 
তিহাস গ্রীষ্টের পূর্বে ২০০০ বৎসরের অধিক | বোধ হয় যেন ফটোগ্রাফ যন্ত্রেও বাহা বস্তুর 

পুরাতন | বলিয়া এ পর্য্যন্ত মত ব্যক্ত করেন ! ততোধিক পরিক্ষার প্রতিকৃতি রক্ষা পায় না। 

মাই। ভবিষ্যতে সমধিক গবেষণা হইলে ; এইরূপে যুগ যুগের যে বিবরণ রহিয়াছে, 

এতাধিক পুরাতন বলিয়া প্রমাণিত হওয়া ; তাহাতে প্রাচীন হিন্দু জাতির ত্রিসহআ পিক 

অসম্ভব নহে ' বসবের ইতিহাস অবগত হওয়া মায়। 
কিন্তু হিন্দুর প্রাচীন ইতিহাস ও অন্যান ৰ সেই বিবরণ এরূপ সম্পূর্ণ ও পবিষ্কার যে, 

জাতির প্রাচীন ইতিহাসে মহৎ অন্তর; তাহা হৃদয়ঙগম করা অতুল আনন্দ মাত্র, 
পুরাকালীন মিসরবাসিদের যে 1:1:০21- | পরিশ্রম আবস্তক করে না! 
67০ লেখা রহিয়াছে, তাহা হইতে রাঁজার র অন্তান্তি দেশে এতিহাঁপিক ঘটন| লিপিবদ্ধ 

ও পিরামিড নির্াণকারীদের নাম এবং রাজ- | করিবার উদ্দেশে প্রস্তর খোদিত হইয়াছে 
বংশ ও যুদ্ধবিবরণ ভিন্ন আর কিছুই জানিতে 19 বৃক্ষত্বকে নান! বিবরণ লিখিত হইয়াছে । 

পারা যায় না। আমিরিয়া ও বা[বিলনের | কিন্ত হিন্দুদিগের ধর্মসঙ্গীত ও গাঁথা, দার্শনিক 

089911025 প্রস্তর লিখন হইছেও ততো- | ও আধ্যাত্মিক সকল হিন্দু জাতির সত্যতা! 

ধিক কিছুই অ্গত হওয়া যার না। এমন | ও চিস্তাশক্তির স্বাভাবিক প্রতিবিষ্ব শ্বক্বপ । 



পৌষ, ১২৯৭1]. 
পি জারি আজ শি ৯ সস আপা 

হিন্দুদিগের পুরাতন্তম মানসিক 
প্রকারে খোদিত হয় নাই । সুতরাং লিখন- 

পদ্ধতি বশতঃ মানসিক ভাব যে রূপ 

সংযত হইয়া! প্রকাশিত হয়, এই সকল 

গাঁথায় তাঁভার চিহ্ন নাই । তাহাতে পুরা- 

তন হিন্দজাতির মহৎ হৃদয়ের অবিকৃত, 

অপসংযত, স্বাভাবিক ভাঁব প্রকাশিত হই- ূ 

যাছে! প্রস্তরে খোদিত হইয়া! গাথা রক্ষিত ূ 

হয নাই বটে, কিন্ত বংশ পরম্পরান্ব অবি- 

কৃত ভাঁবে যুগ হইতে যুগাস্তরে লোকের | 

স্বৃতি শক্তিতে তাহা আনদ্ধ হইয়া আসি- 
যাছে। এরূপ অসাধারণ ম্মতি শক্তি জগতের 

অন্ঠান্ত দেশে অমানুষিক দৈব শক্তি বলিয়! 

বোধ হয়। 

« ধাহারা এতিহাসিক জ্ঞীন লাভার্থ বেদ: 
সংহিতা অধায়ন করিয়াছেন, তীহার। 

সপ ৮ পিশপপ শী 2 

জানেন যে, সেই অনন্ত গৌববান্িত 

ধর্্মসঙ্গীত পরম্পবায় ইতিহাস সংগ্রহ 

করিবার যে রূপ উপকরণ রহিয়াছে, সেন্ধপ 

প্রস্তর খোদিত ও বুক্ষহ্বকে লিখিত বিবরণে 

কদাপি পাওয়া যায় না। পরম্থ যে সকল 

পণ্ডিতের! হিন্দুদের ভিন্ন যুগের ভিন্ন২ গ্রন্থ, 

পাঠ করির়াছেন, তাহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার 

করেন যে, এই অনন্ত গ্রন্থ পরম্পরায় দ্বিসহত্র 

বতসর-ব্যাপী হিন্দু সভাতার আচার, রীতি 

নীতি, চিন্তাশক্তি, ও আধ্যাত্মিক ভাব সম্পূর্ণ 

এবং বিশদরূপে অঙ্কিত রহিয়াছে । 

সাধারণত: লোকের বিশ্বাস, প্রাচীন: 

ভারতবর্ষের এরূপ কোন ধারাবাহিক বিশ্বীস-, 

যোগ্য ইতিবৃত্ত নাই যে, তাহা পাঠ করিয়! 
আধুনিক পাঠক সম্প্রদায় কৌতুহল নিবৃত্তি : 
ও শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। এই. 

বিশ্বাস যে একান্তই ভ্রান্ত, তাহা দেখাইবার 
জন্যই উপরোক্ক কয়েকটা কথা! বঙগিলাম | 

হিন্দু আর্ধ্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস । 

ভাব কোন 

৪৫১ 
প্র পপ পা স্পা পপ পা শা আত কত চপ সপ্ত প্র 

প্রাচীন ভারতের ধারাবাহিক বিবরণ 

বহিয়াছে। উক্ত বিবরণ এরূপ বিশদ ও 
| 

। এরূপ আননাজনক যে, তাহা পাঠ করিয়া 
উত্তরোত্তর কৌতুহল বৃদ্ধি হইতে থাকে । 

ট উপায়ে একটা প্রতিভান্বিত আর্ধ্জাতি 
ঘটনাচক্রে জগতের অপরাপর অংশ হইতে 

বিচ্ছিন্ন হইয়া! অনুকুল প্রাকৃতিক নিয়মের 

সাহায্যে স্বীয় সভ্যতা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, 
হাহা অবন্ধত হইতে পারি । যুগের পর যুগে 

ইহারা কি কিৰপ মানসিক শক্তি আবিষ্কার 

করিয়াছিলেন, কি প্রকার আধ্াজ্সিক 

উন্নতি ও বিকাশ লাভ করিয়াছিলেন, কি 

পে সমগ্র ভারতে অধিকার বিস্তারের 

সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের রাজনীতি বিস্তার ও 

দামাজিক ও আধ্যাত্মিক পরিবর্তন ঘটিয়া- 

ছিল, পাঠ করিয়া ক্রমশঃ কৌতুহল বুদ্ধি 

হইতে থাকে । হিন্দু সভ্যতার এই বিস্ময় 
কন গল্প বিঞ্ু শন্মার গল্প হইতেও কৌতুহল- 

জনক, রাজনহিষী শাহারজাদীর হৃদয়গ্রাহী 
 উপন্যাসসমূহ হইতেও হদয়গ্রাহী | 

কিন্ত এই আনন্দজনক হিন্দু ইতি- 

হাসে বিষাদের কথাও আছে । আমা- 

দিগের প্রাচীন গৌরবের কথা ম্মরণ 

করিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিব,-- 

আমাদিগের প্রাচীন অভাব গুলিও ম্মরণ 

করিয়া এক বিন্দু অশ্রু বিসর্জন করিব। 

যাহারা দোষ গুণ উভয় দেখিতে অক্ষম, 
তাহারা যেন এ্রতিহাসিক লেখনী কখনও 

তাস্তে গ্রহণ না করেন । 

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, ভারতের পুরাতন 
ইতিহাস কতিপয় যুগে বিভক্ত, এবং 

ইহার প্রত্তি যুগই বহুকালবাপী। এই 
সকল এ্রতিহাসিক যুগ্র এবং "০হ্থাসিক 
ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই উপ্কমণিকা 



8৫২. নব্যভারত । (অষ্টম খণ্ড, নবম সংখ্যা । 

ভাগে প্রদত্ত হইতেছে। ইহা হইতে পাঠ- 
কেরা ভীঁরত-ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন যুগ 
সমূহের কতকটা আভাঁদ পাইবেন, এবং 

যথা স্থানে বণিত বিষয় সহজে হৃদয়ঙ্গম 

করিতে সমর্থ হইবেন । 

প্রথম সৃ 1 
প্রথম যগে আরা হিন্দুগণ সিন্ধু নদী 

তীরে বাস করিতেন ) অমূল্য খণ্বেদ সংহি- 

তায় আমরা এই বুগের বিবরণ প্রাপ্ত তই। 
এই অম্ল্য গ্রন্থে আমর! দেখিতে পাই 
যে, আর্োবা সিন্ধু - এবং তাহার পঞ্চ 

শাখার নিকটবর্তী প্রদেশ অধিকার করিয়া 

তথায় বাঁস স্থাপন করিয়াছেন; কিন্ত 

শতদ্রর প্রাচ্য দেশ এই সময়ে তাভাদের 
এক প্রকার অজ্ঞাত ছিল । তেজ ও জাতীয়- 

দর্পে পরিপূর্ণ, জাতীর জীবনে উ-ফুল্ল, 

যদ্ধাদিতে অনুরন্ত এবং শারীরিক পরিশ্রমে 

আগ্রহান্বিত হইয়া জয়শাল্লী হিন্দু আর্্য- 
জাতি পঞ্চনদ তীরে বাস করিতেওলাগি- 

লেন। গোধন, গোচর এবং অন্তান্ত 

সম্পত্তি লাঁভে তাহাদের মহা আনন্দ। 

অনার্ধ্য “দস্থ্য” জাতিগণ বিরুদ্ধাচরণ | মন 

করিল, কিন্ত হিন্দুরা অজেয় বাহু বলে । 

দন্ুদের সমস্ত দেশ জয় করিয়া তাভ।তে ৰ 
নূতন অধিকার সংস্কাপন করিলেন। আদিম 

নিবাপীদের সঙ্গে 'যুদ্ধ করিয়া নিত্য নূন 
রাজা অধিকার করিতে করিতে এই যুগ 
নিঃশেষিত ভইল। আধ্যেরা এই সকল 

জয় লাভের কথা সগর্ধে খকৃবেদ মন্থে লিপি- 

বদ্ধ করিয়াছেন, এবং দেবতাদের নিকট 

অধিকতর ধন ও নৃতনতর অধিকারের জন্ত 
প্রার্থন। এবং দস্যদের বিনাশের জন্ যাঁচঞ। ; 

করিয়াছেন। প্রকৃতিতে যাহা কিছু উজ্জ্বল, | 

চিন্রমোভনকাবী ৪ গগীলবসূক্, 

শী পিপাশীস্প্ী শিপ পাসে সপে শশী শিপীশশিশ্ী শট প৮শস্পশ পলিশ? 

পেল শাশীশা শিািস্প্প্পীপাপপীপীপিস্পপী তি পিপি 

ত1517-5 

ুগ্ধ হইয়া হিন্দুগণ তাহাদের পূজা প্রদান 
এবং তাহাদের নিকট অনুগ্রহ প্রার্থন? 

করিয়াছেন । 

বলা বাহুল্য যে, সমস্ত আর্যা সম্প্রদায় 

তখন একজাতি ভুক্ত ছিলেন। আধ্যদের 

মধ্যে কোন জাতি-বিচার ছিলন। বটে, 

কিন্ত আর্ধাঃ অনাধ্য জাতি বিচার ছিল। 

যাঁজন, কৃষি, যুদ্ধার্দি জীবিকী-ভেদজনক 

বর্ণবিচার তখন সমাজে প্রবেশ করে নাই । 

বহু-ক্ষেত্রের তেজস্ী অধিপতি একদিকে 
স্বহস্তে ক্ষেত্রকর্ষণ ও গোচারণ করিতেন; 

আবার বান্ৃবলে স্বগ্রাম রক্ষা করিয়া 

দক্স্যদিগের সর্বস্ব লুগঠনে সাগ্রহে বহির্গত 
হইতেন) গৃহে প্রত্যাগত হইয়া তাহ।রাই 

তেজস্বী মন্ত্র প্রণয়ন পূর্বক ইন্দ্র প্রভৃতি 

দেবতার উপাসনা করিতেন । তখন না 

ছিল দেবমুর্তি, না ছিল দেবমন্দির। গৃহস্থ 

মাজেই স্বগ্রহে অশ্রিস্থাপন করিয়া তাহাতে 

দপ্ধ, পিষ্টক, সোমরস উৎসর্গ করিয়! 

দ্রাতিমান দেবতার নিকট ধন, জন, দেহবল 

সমুদ্ধি প্রার্থনা করিতেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 

সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিরাই রাজা ছিলেন। 

খিক রাখিষ। তাহারা যজ্ঞ ও বেদপাঠ 

করাইতেন বটে, কিন্ তখন বংশানুক্রমে 

রাঁজ| ব। পুরোহিতের প্রথা প্রচলিত হয় 

নাই । 

আর্যেরা কোন্ সময়ে এইরূপ পঞ্চনদ 
অপিকার করিয়া ছিলেন? শ্রীযুক্ত 

কোলব্রক ইউরোপীয় সমাজে প্রথমে বেদের 

একটা বিবরণ প্রচার করেন। তাহার মতে 

«বু «বু 

্ষ্টাব্দের ১৪০০ বর পূর্ববে বেদ মণ্ডলাদি 
আকারে সংগৃহীত হইয়াছিল। বেদবিৎ 

পর্ডিতের। সকলেই এক বাক্যে স্বীকার 

' করেন যে, শ্বানাধিক ৫০০ কি ১০০ বৎসরে 
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হিন্দু আর্ধাগণ সিন্ধু ও পঞ্চমদ্দ সন্গিহিত 

গ্রদেশ সমূহ অধিকার করিয়া তাহাতে 

আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন । সুতরীঃ 

খ্রীষ্টের পুর্বে ২০০০ হইতে ১৪০০ বংসর 
পরাস্ত বৈদিক যুগ বলিয়! নিদ্ধীরণ করা 

যাইতে পারে। এই মত এক্ষণে প্রায় 

সর্ব পণ্ডিত-সম্মত | ভটু মোক্ষমূলর তদীয় 

নৃতনতম গ্রন্থে লিখিয়াছেন, খ্রীষ্টের পুর্কে 

পঞ্চদশ শতাব্দীতে বেদ প্রণীত ভইরাছ্িল। 
অধ্যাপক ওয়েবর বলেন, সিন্ধু হইতে 
গণ্ডকী পধ্যন্ত ভুভাগ পরাজয়, অধিকার 
ও কর্ষণায়ত্ত করির! হিন্দূত্র সংস্থাপন করিতে 

সহজ বংসর (পৃঃ শ্বীঃ ১৫০০--৫০০) এ্রায়ো- 

জন হইয়া! থাকিবে । অধ্যাপক হুইটুনী 
প্রষ্টের ২০০০ হইতে ১৫০০ ধতসর পৃব্ষে 

খাকৃবেদ মন্ত্র প্রণয়নের সময় বলিয়া মত 

প্রকাশ করিরাঁছেন। পগতবর নাটিন 

হশ খ্রীষট পুর্ব ২০০০ হইতে ১৪০০ বৃংসব 

পরাস্ত খকৃবেদ প্রণয়ন সমর অবধাবণ 

করিয়াছিলেন । অন্তান্ঠ বেদবিদ্ পুতদের 

মতাঁনত উদ্ধৃত করা নিশ্রায়োজন। খ্রীষ্টের 

পুর্বে ২০০০ হইদত ১৪০০ অব্দ মধ্যে খক্ 

প্রণীত হইন্ন। থাকিবে, এইটী বহু পণ্ডিত- 

সম্মত মত। এই কালকে আমরা বৈদিক- 

যুগ বলিয়! ব্যাখ্যাত করিব । 

দ্বিতীয় যুগ । 

হিন্দু আর্ধ্যেরা একবার .শতদ্রতে উত্তীর্ণ 

হইয়1 ব্রঙ্গধি গোক্) প্রদেশ প্রবেশ করিতে 

বিলম্ব করেন নাই । খকৃবেদে গঙ্গা! যমুনার 
নাম উল্লেখ নাই বলিলেও হয়। তাহা 

হইতে প্রমাণ হইতেছে, যদিও কোন 

কোন তেজস্বী ব্যক্তি পঞ্চনদ পরিত্যাগ 

করিয়। দূরতর গাঙ্গ্য প্রদেশে অধিকার 

পাীশিশ শি পা পপীপাপসপসী ৮ পিপাপিসপসপাপ পপ শপ 

যুগে গঙ্গা যমুনার কথা সাধারণতঃ পঞ্চ- 
শদস্থ আর্যদের বিশেবরূপে বিদ্িত ছিল 

ন।। কিন্ত দ্বিতীয় যুগে কতিপয় শতাব্দীর 

মধ্যে আধুনিক ত্রিছুত পর্যন্ত সমগ্র 

গাঙ্গ্য প্রদ্দেশ হিন্দু অধিকৃত হুইয়াছিল। 

অবিলম্বে এ গাঙ্গ্য প্রদেশে অনেক মহাবল 
পৰাঁক্রান্ত জাতির প্রাদ্র্ভাব হয়, এবং 

দেই সেই জাতির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে 
 দশন সাহিত্যাদির চচ্চা হইয়া হিন্দু সভ্যতা 

৪ আচার ব্যবহারে অনেক পরিবর্তন সং- 

। 

ঘটিত হয়। 

গাঙ্গ্য প্রদেশে যে সকল জাতি প্রাছু- 

হইয়াছিল, তন্মধ্যে বিখ্যাততম জাতি 

সমহের কীন্তি কলাপ হিন্দুদের মহ! কাব্যা- 
দিতে বিবৃত রহিযাঁছে। আধুনিক দিলীর 

চতুঃপাঙ্থে কুরুজাতির রাজ্য সংস্থাপিত হয়। 
তাহার পুর্ব দক্ষিণ দিকে আধুনিক" কানো- 
জের চতুঃপাশ্বে পাল জাতির রাজ্য ছিল। 

তরে 
৬ 

০০ শি 

ডর 

গঙ্গা ও গণ্কীন্র অন্তর্গত স্থানে আধুনিক 

অযোধ্য! প্রদেশে কোশল রাজা সন্নিবেশিত 

ছিল। গগ্ুকীর পুর্ব পারে আধুনিক 
শিথিল ব| ত্রিহুত প্রদেশে বিদেহ রাজ্য, 

এবং আধুনিক বারাণসাঁর নিকটে কাশী 

বাজা সংস্থাপিত হয়। দ্বিতীয় যুগে আরো 

ক্র ক্ষুদ্র জাতির উদ্ভব হইয়ীছিল বটে, 
কিন্তু ধাহাঁদের নাম উল্লিখিত হইল, 

। তাহারাই তত্কালীন জাতি মধ্যে বিশেষ 

স্থাপন করিরা থাকিবেন, ভথাঁপি বৈদিক ; 

সখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । 

কুরু পাঞ্চালেরা যসুনা গঞ্জ অন্তর্গত 
প্রদেশে রাজ্য সংস্থাপিত করিয়া জাতীয় 

তেজস্থিতার বথেষ্ট পরিচয় “দন । তাহাঁদেরই 
যুদ্ধ বিবরণ হিন্দুদিগের 'গ্ুথম মহাকাব্য 

অথাৎ মহাভারতে বিবৃত হইয়াক্ছে । মহা- 
ভারতের বর্তমান আকার যে গ্রকাপ, তাহাতে 
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চপ 

নব্যভারত । (অষ্টম খণ্ড, নবম সংখ্য! । 
সপ পা টি চু শি 

পরবৃক্তী যুগ সমূহের অনেক রচন1 যে সন্বিবিষ্ট | কর্মকাগু-প্রিয় গা্্য প্রদেশের হিন্দুদের 
হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি 
গাঙ্গা প্রদেশের প্রথম যোদ্ধজাতিরা কিরূপ 

সাহসী, সত্যপরায়ণ, তেজস্বী ও প্রতাপান্বিত 

এবং স্বীধিকার রক্ষার বিষয়ে কিরূপ জাগরুক 

ছিলেন, মহাভারত পাঠে তাহ স্প্ঈট অবগত 

হওয়া যায়। কিন্তু এই স্ুরম্য গাঙ্গ্য প্রদেশে 

কয়েক শতাব্দী বাঁস করিয়া হিন্দুদিগের মধ্যে 

একদিকে যেমন বিদ্যাঁচচ্চা ও সামাজিক নীতি 

পরিবদ্ধিত হইল, অন্যদিকে তাহাদিগের 
সাহস, তেজন্ষিতা প্রভৃতি বীরগুণ সকল 

হ্বাস পাইল। যতই নিয়্নতর প্রদেশ সমহে 

বসবাস করিতে লাগিলেন, ততই যোদ্ধ 

জাতির. লক্ষণ বিলুপ্ত হইতে লাগিল। 

বিদেহ ও কাশী রাজনভ' পঞ্ডিতে ও বিদ্বানে 

পরিপুর্ণ ; কিন্তু তৎকালীন গ্রন্থে পুর্ববৎ বীর- 

ত্বের লক্ষণ পাওয়া যার নাঁ। কোশলরাজ্যের 

লোকেরা স্থগার্জিত জাতি বলিরা পরিচয় 

পাওয়া যায়; রামীয়ণে সামাজিক ও পারি- 

বারিক কর্তব্যাকর্তব্য বিচার যথেষ্ট দেখা 

যায়; পৌরহিতোর প্রাধান্ত হুইরাছিল, 

তাহারও প্রমাণ লক্ষিত ভয়, এবং ধর্মের 

বাহিক আচার নিরমের প্রতি শ্রদ্ধারও 

নিদর্শন দৃষ্ট হয়, কিন্ত মহাভারতে যে 

সাহস, বীর্ধা, তেজন্বিতা, এবং স্বাধিকার 

রক্ষা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা লক্ষিত হয়, 

রামায়ণে তাহা ততদূর দুষ্ট হয় না। 

হিন্দুদের ক্রমশঃ সাহস হ্রাস ও তেজো- 

হীনতা নিবন্ধন আধ্যাত্মিক ও সামাজিক 

অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতে আরস্ভ হইল। 

ধর্শ প্রণালীর কতকটা পরিবর্তন হইল। 

যেসকল তেজন্বী ও সরল খক্ উচ্চারণ 

করিয়৷ পঞ্চনদের বিজয়ী বীরেরা দেবতা- 

দিগকে আহ্বান করিতেন, ভাহ। নিশ্েজ 

ূ 

ৃ 
ূ 
ূ 
| 

শী পপি সস পাপ সপ পপ সপ 

মনঃপৃত হইল না। এক্ষণে বাহ্াড়ম্বরপূর্ণ 

যজ্ঞ পদ্ধতি পূর্বকার অতি সহজ মন্ত্র পাঠ 

ও সরল যজ্ঞ নিয়মকে যেন আবৃত করিয়া 

ফেলিল। পুরোহিতের সংখা ও প্রতাপ 
বৃদ্ধি হইল, এবং অবশেষে বংশানুক্রমে 

পৌরহিন্তোর নিম হইয়া ব্রাঙ্গণ জাতির 
স্থষ্টি হইল। র 

পঞ্চনদে থাকিযা যোদ্ধ, পুরুষেরা কৃষি 

ও গোচারণে জীবিকা নির্বাহ করিতেন ; 

কিন্তু গাঙ্গ্য প্রদেশে ঘোদ্ধা ও নরপতি- 

৷ দিগের সৈন্ঠ, আঁড়ন্বর এবং ভোগ বিলাস 

প্রদ্ভত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। তাহারাঁও 

সাধারণ লোক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক 
ব্শান্টক্রমিক ভিন্ন জাতি হইর! পড়িলেন ২ 

| খাক্ বেদে যাহাদিগকে বৈশ্ঠ বা বিশ্ বলিয়া 

' অভিভিত করা হইনাছে, যাহাদের দ্বার! 

প্রকৃত পক্ষে ভিন্দ জাতি গঠিত, পঞ্চনদে 
থাকিতে তাহাদের পূর্ব পুরুষদের যে সাহস 

বীধা ছিল, এক্ষণে তাহারা সে বীর্য ও 

সামাজিক স্বাধীনতা হারাইর ব্রাঙ্গণ ও 

ক্ষত্রিয়দিগেল অনীনতা স্বীকার করিল। 

অদীনতা ও অধঃপাতে যাওয়া, একই 

কথা। ইহার পর ভিন্দুরাঁজ্য সমূহে রাজ! 
ও ।যোদ্ধাদিগের বীর্য লক্ষিত্ত হয়, কিন্তু 
প্ররুতিপুগ্রের ও জন সাধারণের বীর্ষ্য, 

ক্ষমন্তা বা রাজনৈতিক প্রভাব আর লক্ষিত 

হয় ন।। অবশেষে যে সকল অনার্য্যের! 

বিজিত হইয়া আর্ধাদের আচার নীতি অন্ব- 

করণ করিল, তাহারা শূদ্র নামে অভিহিত 

হইল। কিন্তু কোনও প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান 

বা শাস্বের জান লাভে তাহাদের অধিকার 

ূ জন্মিল না৷ 

| ছ্বিষীক় সুগে 

পাপ 

এই প্রক্ানে জন্মগত 



পৌষ, ১২৯৭।) 
পা পপ 

জাতি প্রণালীর স্ষষ্টি হইল । 

সাধারণের দর্দলতা ও নিজ্রবতাই এই 

জাঁন্তি স্থষ্টিপ কারণ, এবং এই জাতি ক্ষ্টি 

হইতে সেই দুর্বলতা ও নিজাবতা আরো 

দডতর তইয়াছে। 

দ্বিতীয় যুগে ক্ষত্রিয়েরা ব্রাঙ্গণের প্রাধান্য 

স্বীকার কবিলেন, এব* লোক সাধারণ 

সি 

হিন্দু আর্ধ্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস। 

লোক 

8৫৫ 
পি পল 

ধর্মের বিবরণ রহিয়াছে । ক্ষত্রিয়ের তেজস্ী 

 চিন্তাশক্তির ফল উধনিষদ্ নামে পরিচিত, 

ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ নামধারী বাক্কিরধপদানন । 

হইল। এই য্গের অবসান কালে 

ক্ষত্রিয়দিগের মনের ভাঁবেব কিছু পার্বর্ভন 

হইল। তখন, দু্দর্য ক্ষত্রিয়েরী ত্রা্ম- 

ণের কষ্টবহ অধীনতাঁশুহাল ভগ্ন কবিন্ে, 

এবং বিদ্যা, নেদ-পবায়ণন্তা ও ধর্মীজ্ঞানে 

ব্রাহ্মণদের সমকক্ষতীর পরিচয় প্রদান করিল্ছে 

ছে্া করিলেন । ব্রাহ্মণেবা যে সকল অর্থ 

শূন্য কর্মকাণ্ডের আড়ম্বর স্যজন করিয়া- 

ছিলেন, তাহা ক্ষত্রিয়দর অসহ্য হইয়া 

উঠিল। তখন তাভার। সা ও ধর্ম নির্ণয়ের 
নূতন পথ আবিষ্ষাবে প্রবৃত্ত ভইলেন। 

চেষ্টা নিক্ষল হইল । ত্রাঙ্মণের প্রাধান্য 

অপ্রতিহত রহিল। 

যে যুগে আর্যেরা গাঙ্গা প্রদেশ অধিকাঁন 

করেন, তখনই বেদ চতুষ্টয় 

ও মণ্ডলাদিন্তে*বিভক্ত হয । যে প্রণালীন্তে 

যক্জাদি করিতে হইবে, তাহার সবিস্তা 
বিবরণ সম্বলিত “ব্রা্গণ” নামক গ্রস্থাবলা 

প্রণীত হয়। 

ক্থবিস্বৃত গ্রন্থ হইতে উক্ত যুগের পুবো- 

হিতের প্রাধান্য লাভ চেষ্টা ও জন 

সংগৃভীত 

যাঁর়। সংসার হইতে অরণো গমন ইতি- 

ভাহা এই সময়কার সর্ধ শেষ গ্রন্থের মধো 

গ্য। এই সঞ্চল বেদ-ব্র।্গণ-আরণ্যক- 

উপনিধদ্ মিলিত হইয়া! হিন্দুদদর তি শাস্ত্র 
গঠিত হইয়ছে। 

শ্রীযুক্ত ভোরেস্ উইলসন্ বলিয়াছেন 
যে, ৫০০ বঙ্সরের অধিক কালে দ্বিতীয় 

মগের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যা- 

ম্বক পরিবর্তল পরিপক্ক হহসা থাকিবে । 

এই মত সমীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে! 

ই যুগে শতদ্র হইভে ত্রিহুত পর্য্যন্ত 
পশ্তীর্ণ গাঙ্গ্য প্রদেশে আর্ধা রাজ্য বিস্তৃত 

হঘ, আঁধ্য সভ্যতা ও আচার ব্রাবহার 

গ্রচারিত হয়। অনেক পরাক্রমশালী 

বাজবংশের উদম, হিন্দুধর্মের কর্মকাণ্ডের 

আড়ম্বর বুদ্ধি, বংশাস্ত-ক্রমিক 

জাতীয় নিয়ম হইয়। সামাজিক অবস্থার 

ধর 

বস 

পরিবর্তন, পুরোহিত সম্প্রদায়ের আধিপত্য 

এই সকল সানশুস্ট এবং. 

সংস্থাপন ও দুট়ীকরণ দ্বারা ব্রাঙ্ষণের 

গ্রনত্ব বিরুদ্ধে ক্ষত্রিযের প্রতিবাদ, এবং 

নিনিধ চিন্তা-সম্বলিত ব্রাঙ্গণ- 

মাবণাক-উপনিবদাদি গ্রন্থ সমুহের সৃষ্টি 
খ্ীষ্টের পৃর্ব্বে ১৪০০ হইতে ১০০০ 

মন্দ পর্যান্ত এই যুগের ব্যাপ্তিকাল বলিয়! 

ণণন1 করা যাইতে পারে। 

দ্বিতীয় যুগকাঁল নির্ণয় সম্বান্ধে যাহা 

বলিলাম, তৎ সন্বন্ধে এই উপক্রমণিক' ভাগে 

ত ও 

হয়। 

দুই একটী কথা বলিলে বাহুল্য হইবে না। 

সাধারণের পৌরুষ-হীনতার পরিচয় পাওয়া! এই যুগের সর্ব প্রধান এতিহাসিক ঘটনা 

! কুক গাঞ্চালছিগের যুদ্ধ । গই ঘৃদ্ধ মহাভারতে 
পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। এই যুগে এই প্রথা; বিবৃত হইয়াছে। এই যুগের সর্ব প্রধান 

প্রবর্তিত হয়। ব্রাহ্মণ সমূহের শেষাংশের | সাহিত্য বিষয়ক ঘটনা বেদ স:গ;1 লোক 

নাম “আরণ্যক” । তাহাতে বানপ্রস্থ । পরম্পরাগত জনশ্রুতি এবং ষহাঁঙবতেরও 



৪৫৬ নব্যভারত ৷ [অম খণ্ড, নবম সংখ্য] 

উদ্ডি ষে, রর দ্বৈপাঁয়ন ব্যাস দ্বিতীয়তঃ, আমরা জানি যে আলেক- 

কুর পাঞ্চাল যুদ্ধের সমকালীন লোক । জাঁগর ভারতবর্ষে আসিবার অনুমান ৫০ 

জনশ্রুতি আছে, যখন বেদ সংগ্রহ; বৎসর পূর্ববে অর্থাৎ ৩৭০ পূর্ব শ্রীষ্টাবে নন্দ 

করা হয়, তখন দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ন | রাজা মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন । 

অবস্থিতি স্থান নিদ্দিই করিয়। তাহা লিপি- : বিষ পরাণে লিখিত আছে যে, নন্দের ১০১৫ 

বদ্ধ হইরাছিল। বেণ্টলী এবং আর্কডিকন | বতসর পুর্ধে পরীক্ষিত জন্ম গ্রহণ করেন। 

প্রাট নামক দুই জন ইউরোপীয় জ্যোতিবিং ' এই হিসাবে পরীক্ষিৎ ১৩৮৫ খ্রীঃ অন্দে 
পণ্ডিত গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন, ; জন্ম গ্রহণ করেন, এবং অনুমান ১৪০০ পৃঃ 

যে, ্ীপ্টের পূর্বে ১১৮১ অন্দে এই প্রকার ৃ শ্র; অনে' কুরু-পাঞ্চালদিগের যুদ্ধ ঘটিয়া- 
অয়ন নির্ণয় হইয়া থাঁকিবে। ' দিল। 

এক পুরুষে এবং এক বাক্তি কর্তৃকই যে তভীয়তঃ, আমরা জানি যে গ্রীষ্টের পর 

বেদ সংগ্রহ হইয়াছে, তাগা না ভইতে পারে। : প্রণম শতাব্দীতে বৌদ্ধ রাজা কনিষ্ক 
অনেক বেদবিদ পণ্ডিতের সহায়তায় এবং : কাশ্মিরে রাজত্ব করিতেন, এবং তদীয় 

সম্ভবতঃ একাধিক পুরুষে রী সংগ্রহ কার্য . উত্তরাধিকারী অভিমন্ত্য সম্ভবতঃ উত্ত 
সমাপ্ত ভইয়। থাঁকিবে। অভএব যদি. শতাব্দীর শেম ভাগে রাজত্ব করিখা- 

১১৮১ পৃঃ গ্রীষ্টাবে বেদ সংগ্রহ কার্ধ্য সম্পন্ন ছিল্ন। কাশ্শীর ইতিভাস-লখক বলেন, 

হইরা অন নিদ্ধারণ হইয়া পাকে, তাহা কুরু পাঞ্চীল সদ্ধ'ও অভিমন্র রাজন্ব এত- 

হঈলে গ্রীষ্টের পূর্বে চতুর্দশ ও ত্রয়োদশ ভঘ মধ ৫১ নৃপতি ১২৩৬ অন্ধ রাজত্ব 

তান্দী বেদ সংগ্রত সমব বলির। নির্দেশ । করেন। এই গণনান্ুসারে ও শ্রীষ্টের পূর্বের 
করা যাইতে পাঁরে। আমরাও দ্বিতীয় । দ্বাদশ শতাব্দীতে মভাঁভারতীয় মদ্ধের কাল 

যুগেব কাল এই সময নিকপণ করিয়াছি । ; নিণু হম। 

এখন কুরু পার্লদিগের যদ্ধের.কথা। দে সকল সন তারিখ প্রদত্ত হইল 

বলা হইতেছে । ভারতবর্ষের নানা রাঁজ- ৃ পাঠকদিগকে তাঁভা প্ব সত্য বলিয়। বিশ্বাস 

বংশের ইতিহাস পুরাঁণে এই প্রাচীন যুদ্ধের । কবিতে বলিন।। তবে পূর্বোলিখিত প্রমাণ 

কথার উল্লেখ আছে, এবং এই সকল পুরাঁ- | ভইনে স্পষ্টই দেখা যাঁয় যে, শ্রীষ্টের পূর্বে 

ণের কতকগুলি বিশ্বাসযোগ্যও বটে। ; অগ্গমান ত্রয়োদশ কি চতুর্দশ শতাব্দীতে 

বৌদ্বধর্ম-প্রবর্তক শ্রীষ্টের পুর্বে হষ্ঠ  কুরু পাঞ্চালদিগের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। 

শতাব্দীতে প্রাছুভ্তি হইরাছিলেন, এব  আাসবা তত দ্বিতীয় যুগের কাল এই সময় 

মগধ বংশের ইতিহাস হইতে অবগত হই ূ নিরূপণ করিয়াছি । ১৪০০ তইতে ১০০০ 

যে, বুদ্ধ এবং কুরু পাঞ্চাল যুদ্ধের মধ্যে : পূঃ শ্রীষ্ঠান্দে দ্বিতীয় যুগ । 

৩৫ জন রাজা রাঁজপদ পাইয়াছিলেন। প্রথম যুগকে আমরা বৈদিক যুগ 

প্রত্যেক রাঁজার রাজত্ব সময় ২০ বৎসর | বলিয়াছি। দ্বিতীয় যুগকে আমরা মহা- 

হিসাব করিলে, এই গণনায় খ্রীষ্টের পূর্বে | কাব্যের যুগ বলিতে পাঁরি। কারণ 

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যুদ্ধের সমক্স নির্নীত হয় । 1 মহাভারত ও রামায়ণ লিখিত কুক-পাঞ্চাল 

শী তি পপ লি ৮ 



্ী 

পৌব, ১২৯৭1) হিন্দু আর্ধ্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস। ৪৫৭ 
শনি পু স 

ও কোশল-বিদেহ, জাতিগণ এই সময়ে | পর্যাস্ত প্রভুত্ব বিস্তার করিলেন। তদধিক 
গাঙ্গাপ্রদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন। । দক্ষিণ প্রদেশে আর্ষেরা প্রাচীন দ্রাবিড় 

৷ জাতির সংঘর্ষে আসিয়া তাহাদিগের মধ্যে 
তৃতীয় ঘুগ। ৃ কবেকটা বাজত্বের ত্গ্টিপাত করিলেন। 

" তৃতীয় যুগ হিন্দু ইতিহাসের মহা প্রতিভ।-  সীষ্টের পুর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে চোল, চের ও 
স্বিত ও গৌরবপূর্ণ সময়। এই সময়ে পাগ্যরাজোর প্রাছুর্ভাব হয়। 
আর্ষোর] গাঙ্গযপ্রদেশ বা মধ্যদেশ পরিত্যাগ পশ্চিমে আরব সমুদ্র উপকূলে সৌরা 

করিয়া, সুদূর দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়। তত: নামে একটা স্সারধ্য রাজ্য সংস্থাপিত হইল। 
তৎ দেশে স্বাধিকার বিন্তার করিলেন, এবং : পনন্য সমুদ্রের অপর তীরন্্ লঙ্কা আবিষ্কৃত 
হিন্দু আচার নীতি প্রবর্তিত করিয়া আসমুদ্র ' তলে হাহা ভিন্দু বণিকদিগের বাণিজোর 
ভারতবর্ষে হিন্দু রাজন স্থাপন করিলেন । | একটী প্রধান বন্দর হইল) অবশষে রাজাধি- 
দ্বিতীর যুগে মগধ দেশে হিন্দু সত্যাতা সম্যক- | বা অশোকেন্র পুত্র লঙ্কায় আগমন করিয়। 
রূপে প্রচলিত হয় নাই ১--সতীয় যুগে এই : লহাবাসীদিগকে বৌদ্ধধর্ম অবপন্থন কবা- 
মগব দেশই নুতন সভ্যতায় বলাষ্ট হইয়। | ইলেন। 
যে *কোশল বিদেহ প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্য , একদিকে বাজান, আনাদিটক আঅংশ্বা 
জনন করি? সমস্ত আধ্যাবর্তে অপ্রতিহত ; শান সঙ্কলন, এই 
ও. অদ্বিতীয় গৌরব সংস্থাপন কনিল।  দিকহর সাক্ষ্য প্রদান করিনেছে। ব্রাহ্মণ 
সকল গর্ষিতজাতি কুক পাঞ্চাল যুদ্ধে মহতী নামক গ্রস্থ শব্দাড়ম্ঘর পর্ণ ও প্ুবিস্তীর্ণ 
কীর্তি স্থাপন কররাছিশেন এবং যে:  কর্শকাগড প্রণালী সংক্ষিপ্ব ভইনা “স্তর” 
সকল প্রাচীনতর জাতি পিন্থুতীরে আর্ধা |» সকল রচিত হইল। 'এই রূপে উত্তরে 
সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন, তৎ শু ] দ দক্সিণে, ভারতবর্ষের সর্দার সতরপ্রণয়ন প্রথা 

বংশীয়েরাও এক্ষণে ছুর্দমনীয় মগ্ধ রাজ্যের 1 প্রবপ্তিত হইল। এই সকল শ্রস্থ ব্যতীত 
অধীনতা স্বীকার করিলেন। সেকাগার : নিকুক্ষ, ছন্দ, ব্যাকরণ প্রভতি বিদ্যার 
সাহের সমপানগিক চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাব হইতে ! সবিশেষ চর্চ। হইতে লাঁগিত। এই সময়ে 
বিহার পথ্যন্ত আধ্যাবস্ত মগণ শাসনাধীন | যাগ নিরুক্ত প্রণয়ন এবং পাণিনি ব্যাকরণ 
করিলেন) এনং তীয় পৌভ্র মহাবীর ৰ রচনা করিলেন । যে প্রণালী যজ্জীয় বেদী 
অশোক রাজা প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ একছত্র পবিমাঁপ ও প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহার 

করিলেন। অশোকের সময়ে তৃতীয় যুগের | নিম নিদ্ধীরণ হইতে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রতত্ব 
শেষ এবং চতুর্থ বা বৌদ্ধ যুগের আরম্ত। শান্সেব ৫০০০০) আবিক্ষাত হইল | 

দক্ষিণ প্রদেশসমূহে যে সকল রাজত্ব উপনিষৎ নামক গ্রঙ্গে £ে সমূত গভীর 
সংস্থাপিত হইরাছিল, তাহা! অধিকতর যশম্বী ; আলোচন! প্রবর্তিত হইয়াছিল, ভাহার 9 চরম 
হইয়াছিল। তন্মধ্যে অন্ধবংশ দাক্ষিণাঁত্যে ; ফল আমরা! এই তৃতীয় যুগে দেখিতে পাই। 
প্রতাপান্থিত হইয়া নানা প্রকার ধর্ম শাস্ত্রের : গ্রীষ্টান্দের ৭০০ কি ৬০* বৎসর পূর্বে কপিল 
সহি করিলেন এবং তৎপরে জআর্ধ্যাবর্ত : আবিভূ্তি হুইস্কা সাংখ্যদর্শন প্রচার ক্া্-. 

৫৯ 

শ্াীশিিশী শী শি 

পপি 

২৮ স্পা পাপী 
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৪৫৮ নব্যভারত। (অকটম খণ্ড, নবম সংখ্যা । 

বেন। পরে থ্রীষ্টের পূর্বে বষ্ঠ শতাঁলীতে | পর্য্যন্ত তৃতীয় যুগের ব্যাপ্তিকাল। ' এই 

গৌতম বুদ্ধ এই সাংখ্যদর্শনের কঠোর স্ঠায় 

যুক্তির সহিত তাহার হৃদয়ের বিশ্বব্যাপী 

দয়া এবং মনুষ্য জাতির জন্য প্রীতি যোগ 

করিয়া যে ধর্ম প্রচার করিলেন, অন্যাপি ; ৃ 

পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোকে সেই বৌন্ধ- চহুর্থ যুগ 
ধর্ম্টে আম্মার তৃপ্তি লাভ করিতেছে । | মহারাজ অশোক সমগ্রী আর্ধ্যাবর্তের 

বৌদ্ধধর্ম প্রথম দীনদরিদ্রের মধো একাধিপতি ছিলেন ও গুর্জর হইতে উৎ- 

অতি মন্দগতিতে প্রবেশ লাঁভ করিতে : কল পর্যান্ত আসমুদ্র ভারতবর্ষের গিরিকন্দরে, 

লাগিল। কারন কৌদ্ধধন্্ন ব্রান্মণদিগের | প্রস্তর স্তত্তে ও পর্রতশৈলে বৌদ্ধপর্শর 
প্রবন্তিত জাঁতিভেদ প্রণালীর বিরোধী |: উপদেশ-বাণী প্রচার করিলেন। তিনি 

্ীষ্টের তিনশত বৎসর. পূর্বে অশোক ৃ জীবহিংসা নিবারণ করিলেন; সুবিস্তৃত 

রাজা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেন, এবং সেই ৰ রাজ্য মধ্যে মন্ুষ্য-পালিত পশুর জন্য 
সময় হইতে এ ধর্ম শীঘ্রই সমগ্র ভরিতে ৷ ৬ষধ ও পথা গ্রাদানের বাবস্থা করিলেন ; 

প্রচারিত হইল। স্থতরাং খ্রী্ীয় পূর্ব: । পিতা মাতা ও আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে 
[ শতাব্দী হইত চতুর্থযুগ বা বৌদ্ধ | কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা নির- 

যুগের আরম্ত। ৷ পণ করিয়! জ্ঞাপন করিলেন, এবং দেশ 

পাঠকবর্গ দেখিতে পাইলেন, তৃতীয় যুগের । ৰ হইতে দেশান্তরে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যান্ত 

কাল নির্ণয় করা কষ্টকর নহে | মহারাজা | দীন পনী, সকলের নিকট বৌদ্ধধর্ম প্রচার 

অশোক খ্রীষ্টের পূর্বে ২৯০ অন্দে সম্রাট | করিতে প্রচারকদিগকে প্রেবণ করিলেন । 

হয়েন এবং ২৪২ আব্দে ধর্মগ্রন্থ নিকপণ করি- র অশোক রাজার প্রন্তর-খোদিত অনুশাসন 

বার জন্য প্রকাণ্ড বৌদ্ধপভা আহ্বান | হইতে আমর! অবগত হই যে, তিনি সিরিয়া, 

করেন। ইতিপূর্বে গৌতমের মৃত্যুবর্ষে ৪৭৭ | মিশর, মাসিডন, সাইরিণী ও ইপাঁইরস 
পুঃ শ্রষ্টান্বে এবং তাহার শত বৎসর পরে ূ দেশের রে রাজাদিগের সহিত সন্ধিস্থত্রে 
অর্থাৎ ৩৭৭ অন্দে এইরূপ ছুই ং সেই সেই দেশে 

হয়। কিন্তু অশোক ২৪২ পৃঃ সি | বোদ্ধধন্্ প্রচার করিতে প্রচারক প্রেক্ণ 

যে ধর্মসভ] আহ্বান করিলেন, তন্বার! ! করিয়াছিলেন। অশোকের ধর্মপ্রচারক- 

নিরূপিত ধর্ম গ্রন্থ সমগ্র ভারতবর্ষে, এবং । গণ সিরিয়) ও পালেষ্টিন দেশে বে ধর্্নীতি 

ভারতসীমা অতিক্রম করিয়া প্রচারিত ] প্রচার করেন, সেই ধর্দ্নীতি হইতেই 
হইল। স্থৃতরাং ২৪১পুঃ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় যুগের । তাহার ছুই শত বৎসর পরে বিশু খ্রীষ্টের 
শেষ ও চতুর্থ যুগের আরম্ভ বলিতে হইবে । | ধর্ম্মনীতির উৎপত্তি। 

আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, গ্রীষ্টের পুর্বে | খ্রীষ্টের পুর্বে ৩২০ অবে চন্দ্রগুপ্ডের 
দশম শতাবীতে দ্বিতীয় যুগের শেষ। | সময় যে মৌধ্যবংশের উদয় হয়, অশোকের 

কতরাঁং দশম শতাবী হইতে ২৪২ অব | পর সে ৰংশ অনেক দিন তিষ্টিতে পারে 

কালে কপিলাদি দার্শনিকগণ হিন্দুদিগের 

ূ প্রসিদ্ধ দর্শনশাস্ত্র গ্রাণয়ন করেন; অতএব 

আমরা এই কালকে দার্শনিক যুগ বলিতে 

পারি। 
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নাইি। ইহার পরে হু ও কন নামে অল্লামু 

ছুই বংশের উদয় হয়। তণহার পরই অন্ধ- 

জাতির অভ্যুদয়। অন্ধ,বংশীয়ের1 দাক্গি- 

পাত্য.হইতে স্মাসিয়া মগধ হস্তগত করিয! 

আর্ধ্যাবর্তে প্রত্ৃত্ব সংস্থাপন পূর্বক ৪৫০ বর্ষ 

রাজত্ব করেন। খ্রীষ্টের পূর্বে ২৬ অব্দ 

হইতে খ্রীষ্টাব্দ ৪৩০ পধ্যন্ত তাহাদের প্রভাব 

কাল।, তাহারা প্রায় সকলেই বৌদ্ধপর্ধ 

অবলম্বী ছিলেন, এবং ব্রাঙ্গণ ও অন্যান্য 

হিন্দুর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। এই 

বৌদ্ধমগে বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুয়ানি উভয় 

সমভাবে চলিতেছিল।  ধর্দনি্য(তন 

কর! অবিদিত ছিল বলিলে হয়। অন্ধ," 

বংশে পর গুপ্তবংশের উদয় হয়; তাহার! 
অন্দেকেই হিন্দুধর্মপরাম্ণ ছিলেন? কিন্ত 

বৌদ্ধদিগেত্র প্রতি অদ্ধা ছিল। বৌদ্ধমঠ 

খ্থাপনের জন্য তাহারা ভূম্যাদি দান 

করিয়া গিরাছেন। 

ইতি মধ্যে বিদেশীয় জাতির! ক্রমাগত 
ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে লাগিলেন । 

তুরাণীয় আঁক্রমণকারীদের তাঁড়ন! পাইয়' 

বাক্ত্রিয়ার গ্রীকেরা শ্বীষ্টের পুর্বে দ্বিতীয় ও 
প্রথম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ আক্রমণ, 

তথায় রাজ্য স্থাপন, ও গ্রীক সভ্যতা প্রচার 

করিরা ছিলেন। ততপরে ইউ-চি বংশীয় 

তুরাণী জাতি ভারতবর্ষে প্রধেশ করিয়া 

কাশ্মীরে পদার্পণ করেন। কাশ্দীরাধিপতি 

কনিষ্ক ইউচি বংশীয় নৃপতি ছিলেন; 

তিনি গুজরাট ও আগ্রা হইতে কাবুল ও 
কাঁশগর পধ্যন্ত সমস্ত দেশের অধীশ্বর 

ছিলেন। তিনি বৌদ্বধন্মবালম্বী ছিলেন এবং 

কাশ্মীরে উত্তর দেশীয় বৌদ্ধদের এক বুহৎ 
সভা আহ্বান করেন । ইহার পর কাম্বোজ : 

| এই বিভেদের এবং কাবুলের অন্থান্ত জাতি বহুসংখ্যায় 

হইতে লাগিল। 

তাহাদের 

পদানুসরণ পূর্বক. অসংখ্য হন জাতীয়ের! 

তরে করে; এবং 

ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া! গ্রীষ্টের 'পঞ্চম 

শতাবীতে পশ্চিমভারতবর্ষে বিস্তীর্ণ হইয় 

পড়ে। সত্তাট অশোকের পর ক্রমাগত 

ছয়কি সাত শত বংসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে 

বিদেনীয়গণ প্রবেশ করিতে লাগিল। কিন্তু 

ভারভাক্রমণকারীরা সকলেই ভারতে অধি- 

কার লাঁভ* করিয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ পূর্বক 

ভাবত্বর্ধীয় লোকের মধ্যে পরিগণিত হইয়! 

গেল। 

সমাটি অশোকের দিন হইতে গ্রীষ্টীয় 

পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধদের চৈত্য, 
স্তগ ও বিহার ভারতবর্ষের সর্বত্রই নির্শিত 
হইরাছিল। কিন্ত ইহার পরবর্তী সময়ে 

বৌদ্ধ চৈত্যাদি আর দৃষ্ট হয় না। ষষ্ঠ শতাবী 
»ইতে আধুনিক হিন্দুধর্ম অর্থাৎ পৌরাণিক 
ধর্থেব আবির্ভাব হইতে লাগিল, এবং 

ভাবতবর্ষের সর্ব হিন্দু মন্দির নির্শিত 

অতএব আঙ্করা অশো- 

কের সময় হইতে খ্রীষ্টের পঞ্চম শতাব্দী 

পর্যান্ত চতুর্থ অর্থাৎ বৌদ্ধ যুগ বলিব। 
অশোকের আহুত সভা যে ধর্মগ্রন্থ 

সংগ্রহ করেন, বোদ্ধগ্রস্থ মধ্যে তাহাই 
সর্ব প্রধান মহ"মূল্যবান। ত্রিপিটক নামক 

এই গ্রন্থ পালি অক্ষরে লিখিন, এবং 

বৌদ্ধধর্শের আদি ইতিহাসের উতকৃষ্ঠতম 
উপকরণ । 

বৌদ্ধ যুগের হিন্দু ধর্ম প্রণালী ও চিন্তা- 
শক্তি মনুসংহিতায় আবদ্ধ রহিয়াছে। 

প্রাচীন ধর্ম সর সংগ্রহ করিশা মন্থুসংহিতা 

লিখিত। কিন্তু ধর্মহ্ত্র সকল বিভন্ন যতা- 

বলম্বী খষিদের কৃত। মণ্রুর় সংহিতায় 

কোনই পরিচয় নাই। 
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তিনি সমগ্র আব্যজাতির জন্য ্ত সংহিতা 

প্রণয়ন করিয়াছেন। যখন মনগুসংহিতা 

প্রণয়ন ভ্য়, তখনও পৈতৃক ব্যবসায় 

হয়েন নাই। পুরোহিত ও ক্ষত্রিয় ভিন্ন | অস্গপম কাবা নাটক রচনা 
সমগ্র হিন্দুজাতি বৈশ্ত নামে পরিচিত 

ছিলেন। মন্থু যে কয়েকটা শঙ্কর বর্ণের 

উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা চগ্ডাল প্রতি : 

অনাধা জাঁতি। কামার, কুমার, হ্ব্ণকার, 

তন্তবায় প্রভৃতি লোকদিগকে মস্ত বর্ণশঙ্কর 

বলেন নাই, ইঠাত্রা বৈশ্ত। আধুনিক | 

ব্রাঙ্মণগণ, ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকলকেই বর্ণশঙ্কর 
বা শূত্র বলিতে বড়ই ব্যস্ত! 

'ঞ্চম যুগ। 
হিন্দুধর্মের পুনরূুখাঁন সময়কে হিন্দু ইতি- 

হাসের পঞ্চম যুগ বা পৌরাণিক সুগ বলা 
যায়। খ্রীত্ীয় ৫০০ "অর্ধ হইতে ১১০০ অন্দর: 

আর্থাৎ মুসলমান কর্তৃক আর্ধ্যাবর্ত অধিকার | 

ন্ত এই ধুগের ব্যাপ্তিকাল। 
এই গামকুস আপ্লক শন'ব্দী পুর্ঘ হইাতে 

বিদেশীতলে। 

ব্যহুবান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। অবশেবে 

এই দ্বপখের প্রতিশোধ করিবার উপযুক্ত 
লোকের আবিভাব হইল্। সমগ্র আর্ধাবির্তের 

অদ্বিতীয় সত্রা উজ্জয়িনীর নরপতি মহাত্মা 

বিক্রমাদিতা কোটির যুদ্ধ ক্ষেত্র 

দিগকে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষ হইতে 

বাহির করিয়া দিলেন, এবং হিন্দুর 

স্বাধীনত। স্থাপন করিলেন । তাহার আন্ু- 

কুল্যে হিন্দুর প্রতিভ1 ও বিদ্যার চর্চা নব- 

০ 

শকা- 

্ | ঘ্িতা দ€ 

জারত "আক্রমণ করিয়া সকলকে : 

০ আপে সপ শপািসপিপশাপিশীস পাপী পাপী পপ পা পাপী শি পপি পুরাণ দেখিতেছি,এই যুগেই 

হইতে ৭৫ ৭৫০ অব পর্যন্ত সস্কত সাহিত্যের 
মহাগৌরবান্বিত যুগ। ভারতবর্ষের সর্ধত্র 

ত গ্রন্থ কাব্য সমুদায় এই সময়ে লিখিত 

অনুসারে হিন্দুরা নানা জাতিতে বিভক্ত ৷ হয়। কালিদাস বিক্রমাদিত্ের সভাসদ হইয়! 

করেন। 

অভিধান-প্রণেত! অমরসিংহ নব রত্বের এক 

রত্র ছিলেন। ভারবি কালিদানের সম- 

সাময়িক ছিলেন, অথবা কালিদাসের 

অনতিপরে আবিডুতি হয়েন। বিক্র- 

মাদিত্যের উত্তরাধিকাঁবী দ্বিতীয় শীলাঁ- 

দিত্য ৬১০ হইতে খ্রী্াব্দ পর্যান্ত 

রাজন্ব করেন, এবং রত্বাবলী নাটক তাহার 

আমাতাবর্গের মধ্যে কাহারও রচিত হইবে 

৪ তাহার নামে পরিচিত। দ্বিতীয় 

শীলাদিতোর সমর দশকুমার চব্রিত রচ- 

জাঁবত ছিলেন। কাঁদম্বরী- 

প্রণেতা বাণভট তাহার সভাসদ মধ্যে 

গণা ছিলেন। বাসবদন্তা-রচয়িতা সুবন্ধু 

বাঁণভট্টের টা লোক । রা রাজার 

রাজন সমযেই শহক-প্রণেত। ভর্ভৃহরি 
ভট্টিকাব্যরচনা রি | 

তাঁভার পর যশোবর্শন্ খ্রীষ্টান ৭০০ হইতে 
অব পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেন, 

স্থবিথ্যাঁত ভবন্ূতি এই রাজার সময়ে তাহার 
অতুল্য নাটক সমূহ প্রণয়ন করেন। 

মহাভারত ও রামায়ণ দ্বিতীর যুগ হইতে 
অল্পে অন্নে রচিত হুইরা আসিতেছিল, 

এই যুগেই তাহা পরিবন্ধিত হইরা বর্তমান 
আকার ধারণ করিল। আমরা যে অষ্টাদশ 

তাহাও প্রণীত 

১৫০ 

৭৩০ 

জীবন পাইল ও নুতন আকারে হিন্দুধর্ম | হয়। 

আবিভূতি হইল । 
বিক্রমাদ্িত্যের সময় হইতে আরম্ভ 

করিয়া ২৫০ বৎসর শর্থাত গ্রীস্ীয় ৫০* অব 

| 
| 
' হয়। 

সার্দদ্িশত কালনধ্যে হিন্দু বিজ্ঞানের 
আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রগুলিরও উদয় 

আধটু খ্রীহ্ীয় ৪9৩ অবে জনা 



৪৬১ 

গ্রহণ ণ করিরা তদীয় জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রণয়ন 

করেন। তাহার পশ্চাৎ বরাহমিহির 

জন্নগ্রচণ কটিয়। বিক্রমাদিত্যের নবরত্বের ' 

মধ্যে গণ্য হয়েন। শ্রীষ্টীর ৫৯৮ অবে, 

ব্গগুপ্তের জম) তিনি উপন্যাসক বাণভন্টেন. 

সমদাময়িক ছিলেন । বিদ্যার গৌরবে ও 

বুদ্ধিন প্রতিভার 

সবিশেষ উজ্জ্ল। 

ঘোর তমসাচ্ছন্ন । হইতে ৯৫০ 

পর্যান্ত ইতিহাস সম্পূর্ন লীরব । 
৭৫০ অবধা 

কোন 

ভারতা ক্রমণের সময় তীহারাই দে দেশ রক্ষায় 

 সধত্ব হইলেন । 
ৃ এই যুগে কেবল এক অভিনব রাজ- 
' বংশের উদয় ও ক্ষমত। প্রাপ্তি হইল, তাহা 

নয; আধ্যাকজ্সম জগতে ও এক প্রকাণ্ড পরি- 

 বর্তন ঘটিল। বিক্রমাদিত্য ও সাহার বংশী- 

। দিগের নির্যাতন করিতেন না। 

প্রতাপান্ব 5 মতা কি কোন প্রতিভাশালা 

কবি, কি কোনও নেজস্বী বিজ্ঞানাবভতা। 

এই ব্িশত বর্ষো মধ্যে আবিভূতি হয়েন 

_নাই। 

» ক্ন্য এই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে 

কি প্রকার পরিব্ন ঘটি-তছিল, আমরা 

অন্যান্য উপায়ে তাহার আভাস পাইতেছি। 

এই যগে পুরাতন প্রতাপশালী রাজবং 
শীয়েরা বিলুপ্ণ হইল এবং প্রাচীন জাতি 

সমুহ অধোগতি প্রাপ্ত হইল। ইউটরাঃগ 

যেরূপ রোম রাঁজোর অধঃপাত হইয়! 

ফিউডাঁল রাজন্যবর্গের উদয় হয়, ভারত- 

বর্ষেও সেইরূপ সমুদর পুরাতন রাজ- 

ংশের লেপ হইয়া এক নূতন বাজন্য 

বর্গের উদয় হইল। তাহারা আধুনিক 
ভাঁরতবর্ষের রাঁজপুতগণ ! শ্রীষ্টের ৯৫০ অব 

আর্ধ্যাবর্তের সর্ধত্র রাজপুত প্রভুত্ব স্থাপিত 

হইল। উজ্জয়িণী ও কাণ্যকুকজে বিক্র- 

মাদিত্যেত্ন বংশীয়দের সিংহাসনে তাহার 

অধিরোহণ করুরিলেন, এবং পশ্চিম ভারতের 

ও গুজরাটের বল্লভী বংশীয়দের রাজ্য 

তাহাদের হস্তগত হইল। তীহারাই বিপ- 

দের সময়ে ভারতরক্ষায় রুতসঙ্বল্প হই- 

চি 

। নিধ্যাতন ছিল ন1। 

এই সার্ধদ্িশত বংসর ! যদের লময়ে হীনপ্রভ বৌদ্ধধর্ধের প্রত 
তাহার পর দ্বিশত বর্ষ: বিরুদ্ধাচরণ ছিলনা । বিক্রমাদিত্য হিন্দু- 

দের প্রতি অন্তগ্রহ করিতেন, কিস্ত বৌদ্ধ- 

তাহার 
মনেক সভাসদ্, এমন কি, একতম রত 

মমনসিংহ বৌদ্ধ ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের 
বংণীয়ের]! কেহব। বৌদ্ধের কেহ বা হিন্দুর 

উপর অনুগ্র্ করিতেন, কিন্তু কাহারও 

বত্বাবশী রচয়িতা 

 দ্রিতীয় শীলাদিত্য নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ ছিলেন, 

লা পেপে প্পাশা পপ পপাশাপপীসপল পাশ প্প্পিসপী শী পান পাশপাশি তি পিপি শী 

লেন, এং গজ্নীপতি সুলতান মাহমুদের 

টীন পরিব্রাজক হোয়েন সাও ' ভারতে 
আগমন করিয়া তাহার সতিত সাক্ষাৎ 

করেন | এই যুগে নির্যাতন-কথা কাহারও 

কনার প্রবেশ করে নাই। স্বাভাবিক 

নিয়মে হিন্দুয়ানি নবজীবন পাইয়া প্রাধান্য 
লাভ করিতেছিল, এবং বৌদ্ধ ধর্মের 
মল্পে অল্পে অবনতি হইতেছিল। কিন্ত 

৭৫০ হইতে ৯৫০ অব মধ্যে বৌদ্ধদিগকে 

নিষ্যাতন, তাহাদের চৈতা, বিহার ও গ্রন্থ 

সমুহের অগ্রিদাহ, এবং বৌদ্ধ শ্রমণদিগকে 
দেশ হইতে নির্বাসিত করার বিশেষ 

প্রমাণ আছে। ৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্মের 

পর্মশক্র শঙ্করাচার্যের জন্ম। তাহার 

গ্রন্থে যে নির্যাতন-স্পুভা জাজল্যমান 

রহিয়াছে, তৎকালীন নরপতিরা সেই রিপুর 
বশবর্তী হইয়া! কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই. 
লেন, এবং মুমূর্ষু বৌদ্ধদাদেল বিনাশ 

করিলেন । 



৪৬২ | মব্যভারত। (অষ্টম খণ্ড, নবম লংখ্যা । 

ইউরোপ ও ভারতবর্ষের প্রাচীন- 

কালের ইতিহাসের সৌসাদৃশ্ত অতি বিন্ময়- 
ছেন, তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ | জনক | রোমীয় সআাটেরা যেমন রোম- 
রহিয়াছে । কোথা হইতে এই রজপুত | আঁক্রমণকারী বর্ধরদিগের গতি প্রতিহত 

নবোখিত রাজপুত জাতি যে বোদ্ধ- 

জাতির অভ্যুছুয় হয়, তদ্ধিষয়ে নানা মত ; করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, বিক্রমাদিত্যও 

ধর্মকে ভাঁরতবর্ষ হইতে তিরোহিত করিয়া 

উদ্ভাবিত"হইয়াছে। প্্রীযুক্ত হোরেস উইলসন, | তন্রপ শকদিগাকে ভারত প্রবেশে. বাধা 
কর্ণেল উড এবং শন্তান্য আনেক প্ডিততরা | দিক্াছিলেন। শত শত বংসর পর্য্স্ত 

বলেন যে, যে সকল বিদেশীর আক্রমণ- | রোম ও হিন্দুর স্বদেশ রক্ষা করিতে ফ্নক্ষম 

কারীগণ (শকাদি জাতির) নানারূপে | হইরাছিলেন; কিন্তু অবশেষ উভয়ত্র আক্র- 

ভারত প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং ষাঁহা | মণকারিদের জয় হইল, এবং প্রাচীন 
দিগকে রাঁজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য যুদ্ধে | রাজত্ব ও প্রাচীন জাতিগণ হীনবল হইল । 
পরাজিত করিয়া তাড়না করিয়াছিলেন, | উভয়ত্র এইরূপ পরাজয়ের পর জাতীয় 

তাহারাই রাজপুতানার মরুভূমিতে বাঁস | ইতিহাস নীরব, অথবা কেবল অত্যাচার, 
স্থাপন “করেন এবং আধুনিক রাঁজপুতগণ | উতপীড়ন ও নির্যাতনের কথায় পরিপূর্ণ । 

তাহাঁদেরই সম্ভতি । সে যাহ! হউক, রাঁজ- | ঘোর অমা'নশির অন্ধকারের পর সুর্য্যোদয়ে 

পুতদের হিন্দুর গ্রহণ অতি আধুনিক | স্তায়, হউরোপে ফিউডাল রাজ্যন্তবর্ শ্রীষ্টধর্ 
ঘটন]। 'বেদ উপনিধদার্দি কোন প্রাচীন ; গ্রহণ করিয়া! যেমন পুরোহিত কর্তৃক পরি-. 

গ্রন্থে রাজপুত নাম দৃষ্ট হয় না। নূতন | চালিত হইয়া! সই ধর্ম বিস্তার করিলন,ভাঁরত- 
ধর্ম গ্রহণ কবিলে অপর ধর্-নিধ্যাতন স্পৃহা | বর্ষেও নবহিন্দুবাজপুতক্ষত্রিয়ের নবোঁৎ- 

রলবতী হয়, রাঁজপুতদের তাহাই হইল। | সাহে পৌরাণিক হিন্দুয়ানি ও পুরোহিত- 

কেহ অভিনব হিন্দু বলিয়া তাহাদিগকে  প্রীধান্ত স্থাপন করিতে লাঁগিলেন। 

দ্বগা করে, এজন্য তাহার! সুর্য চন্দ্র বংশীয় এন্তলেই সৌসাদশ্টের শেষ নয়। ইহার 
ক্ষত্রিয় বলিয়া পারিচ্ দিতে লাগিলেন, ; পর ফ্রান্স স্পেন প্রভৃতির নরাধিপতিরা' যেমন 

এবং পুরোহিত ব্রাঙ্গণগণ তাহাদের এই | মুসলমানদের হস্ত হইতে আত্ম রক্ষা করিতে 

দাবী মঞ্তুর করিঘা তাহাদের দ্বারা বৌদ্ধ ৷ বাস্ত হইলেন, ভারতবর্ষের রাজপুতগণ 

ধর্মের বিনাশ ও হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার কার্য | তেমনি মুসলমানদের আক্রমণে বাধ! দিতে 

সিদ্ধ কইরা লইলেন। রাজপুতগণযে কোন | প্রাণপণে চেষ্ঠা করিতে লাঁগিলেন। যে 

দেশ জয় করিলেন, বৌদ্ধ সেই দেশেই চৈত্য- | সময়ে ইংলগুপত্তি স্ংহবীর্ধ্য রিচার্ড তৃতীয় 
বিহার ধবংদ করির] হিন্দুমন্দির ও দেব- | ক্রুসেড যুদ্ধে মুসলমানদ্িগের বিরুদ্ধে লিপ্ত 

প্রতিমা! প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন।। শ্রীষ্টের | ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে দিলীপুতি পৃথুরায় 
দশম শতাব্দীর মধ্যে রাজপুতগণ ভারত- | মুসলমান-আঁক্রমণকারী মহম্মদ ঘোরীর 
বর্ষের সর্বত্রই রাজ! হইলেন, এবং প্রতিম | বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিলেন। ইউরোপে 

পূজা! রূপ ভিত্তির উপর নূতন আকারের ] খ্রীষ্টান রাজন্যবর্গ মুদলমানদিগকে পরা- 

হিন্দুধর্ম সর্বত্রই প্রচারিত হইল । জিত করিয়। তাড়িত করিলেন কিন্ত ভারত- 



পৌষ, ১২৯৭। ) হিন্দু আর্য্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস | ৪৬৩ 

বর্ষে রাজপুত রাজন্যবরগ পরালিত হইনা | সিংহাসন প্রা হরেন, এবং প্রথন 
বশ্ততা স্বীকার করিলেন। ১১৯৩ ও ১১৯৪ ৷ শীলাদিত্য হোয়েন সাঁঙের ভারত গমনের 

্রীষ্টান্ে মহম্মদঘোরী দিল্লী ও আজনীর, : এগ্টি বর্ষ পূর্বে রাজন্ব করেন। ইহা! হইতে 
কানোজ ও কাশীর নরপতিদিগকে পরাজন | ষ্ঠ শতাব্দীতে বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করেন, 

করিলেন ; এবং তাহার পর কয়েক বৎসরের ' তাহা নিঃসন্দেহরূপে অবধারিত হয় । কাশ্মীর 
মধ্যে মস্ত আর্ব্যাবর্ত মুসলমান অপীনত। | ইতিহাস-লখক কহলণ পণ্ডিত বলেন 

স্বীকার করিল। বর ফ্েকাশ্মীরের কনিক্ষ রাজার পর ত্রিংশৎ 

এই পঞ্চম পৌরাণিক যুগেন ব্যাপ্রিকাল : জন রাজা রাজ্য করেন, তৎপর উজ্জয়িনীতে 
স্রষ্টা ৫০০ অব হইতে ১২০০ পর্যান্ত।। বিক্রমাদিত্য ও কাশ্শীরে মাতৃগুপ্ত বাঁজ। 

আমরা ইতিপুর্র্বে ৫০* খ্রীগার্থের পরে | হয়েন। কনিষ্ষের প্রচলিত মুদ্রা হইতে 

বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব সময় বলি! এবং অন্তান্ত প্রমাণ হইতে আমরা! অবগত 

নির্দেশ করিয়াছি । সংব বিক্রমাদিতা । হই যে,তিনি খ্রীষ্টের জন্মের পর শতাব্দীতে 

কর্তৃক প্রচলিত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া; রাজত্ব করেন। অতএব বিক্রমাদিত্য ও 

পূর্ের পণ্ডিতগণ বিবেচনা, করিতেন যে, | শাতৃগুপ্ত যে খ্রীষ্টের অন্মান পচ শত 

পৃষ্শ তাঁবদীতে বিক্র নাদিত্য ও কবি কালিদাস । বংসর পর রাজত্ব করিরাছিলেন, তাহাতে 

আবির্তি হইয়াছিলেন। আধুনিক পুরা-; আর সন্দেহ নাই। 
বেত।দের গবেষণায় বিক্রমাদিতোর যশ-। তবে সম্বং কি? ও শকাব্দই "বা কি? 
সৌরভ অধিকতর বুদ্ধি পাইয়াছে, কিন্ত | সন্বৎ বিক্রমাদিত্যের অন্ধ নহে,_মালব 
তাহার প্রাচীনত্বের কিঞ্িং খর্বতা তইরাছে। ; জাতির একটি বহু: কাল প্রচলিত অব্য । 
তদীর অভ্যুদয় কাল সম্বন্ধে অধুনা শকাব্ধ শালীবাহনের অব্দ নহে, কাঁশ্নীরের 

কিঞিৎ মাত্র সন্দেহ নাই। বিক্রমাদিতা ) হ্রণার (অর্থা২ শক) নরপতি কনিফ্ষের 
উনার ভারি ঠজাভারীতে হর তাহ প্রমাণিত হইয়ছে। কনিষের 
্াছত হইন্াছিলেন, ততসনবন্ধ এন্ুলে ছুই নাম সকল বৌদ্ধদেশে প্রসিদ্ধ, এবং শকাবক 

ক কথা বলিয়! নিরস্ত হইব। নামক তাহার অব তিব্বত ও ব্রহ্ম, সিংহল 

বরাহমিহির বিক্রমাদিত্যের একতম : ও ববদধীপ প্রতি বৌদ্ধদেশে অদ্যাপি 

ূ 
্ 

ঠলিভ আটা 
রত্র ছিলেন, তাহা সর্ববাদীসম্মত। তিনি প্রচালত আছে। 

] 

ৰ 

শী তি 

শী শ্গ পিসী শশী শীশ্াটাশী্ীীশী শশা শীশীশিশশিট তা শে্াশীশিপিশিপাাাশীশীশাসট শশী সিপপপা স্পা 7 তি শট ২০০,৯০০ ১০০,5৪৯, 

বেবেই বলিয়াছি, যে সকল ঘটনার কাল 
যে জ্যোতিবশান্ত্র লিখিয়াছেন,তা হাতেই তিনি দি | 
র রিতা নিরূপিত হইয়াছে, তাহাতে কয়েক বৎসর 
নজের সময় নির্ণর করিয় ৮৫ 
সঃ ৫ সগ্রপশ্চাৎ হইতে পাঁবে । পাঠ-সীকর্ষ্যার্থে 

ঘা চা তরী ৪ 

সময় শ্রীষ্টের পর বষ্ঠ শতাব্। অমরসিংহ : নিষ্ে প্রান যান ঘটনার তারিখের 
অন্যতম রত। তিনি বুদ্ধগর্পার মন্দির নির্মাণ! তালিকা প্রদত্ত হইল । 

৩ 1 | ৫ 
করেন, এবং পঞ্চশতান্দির পর এই মন্দির ৃ ১। সী স্ুগ। 

নির্শিত হণ, তাহাও নির্ণাত হইয়াছে। | ১। সিদ্ুপ্রদেশে আরব্য নিবাস স্গাপন ্রী্টের 
চীন-পরিব্রাজক হোঁয়েন সাও বলেনঃবিক্র মা- পূর্বে ২০০০ হইতে ১৯৯০ পর্যাস্ত 

দিত্যেত্র পর প্রবন শীলাদিতা রাজ! ' ২। খগ্বেদ প্রণয়ন 



$৬৪  মব্যভাঁরত। (অষ্টম খণ্ড, নবম নংখ্যা | 

২৬। উজ্জয়িনীর সামস্ত, অশোক ২৬৩ হইতে 

২৬৩ পধ্যস্ত। 

২৭। সম্রাট অশোক ১ ২৬০ হইতে ২২২. 

২৮। তৃতীয় বৌদ্ধদভা (মহাঁসজ্ঘ) » ২৪২ 
২৯। মহেন্দ্র কর্তৃক সিংহল প্রবেশ » ২৪০ 

৩০। কাত্যায়ন শ্রীষ্টের পুর্বে ৪র্থ শতাব্দী। 
৩১। পাতঞ্জলি » ২য় শতাব্দী 

৩২। অন্ধ,রাজা সংস্থাপন » ৬০৭ সম্ভবতঃ | 

৩৩। চোল,চর ও পাগ্যরাজ্য ৪০০ সম্ভবতঃ | 

৩৪। আর্ধ্যকর্তুক বাঙ্গলা ও উতৎকলাধিকার 
১৫০০ হইতে ২০০ অর্ধ । 

 ২। মহাকাব্যের যুগ । 

৩। গাঙ্গ্য প্রদেশে আধ্যনিবাঁস খ্রীষ্টের পুর্বে 
১৪০০ হইতে ১০০০ পর্য্যন্ত । 

৪1 চন্দ্রায়ন নির্ণয় (107727 209120) » ১৪০০ 

হইতে ১২০০ পর্য্যস্ত। 

৫। বেদসংগ্রহ ১৪০০ ১২০০ ১, 

৬। কুক পাঞ্চালের প্রান্র্ভাব সময় ১৪০০ 

হইতে ১২০০ পর্যান্ত। 

৭ | কুরু পাঞ্চাল বৃদ্ধা »১২৫০ 

৮1 কোশল, কাশী ও বিদেহ রাঁজ্যের প্রাছ- 

ভাব ১» ১১০০ হইতে ১০০০ পর্যাস্ত। 

৯। ব্রাহ্মণ প্রণয়ন , ১৩০০ হইতে ১১০০ ৪1 বৌদ্ধ যুগ। 

পধ্য্ত। | ৩৫। বৌদ্ধধর্খের প্রাবল্য খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ২৪২ 
১৩ শু গু ১৯১০০ ১০০০৩ | রঃ 

সিন & ৮» অন্ধ হইত খ্রীষ্টের পর ৫০০ অব পর্যান্থ। 

সা. পাশীপশ ১ শীট ৮ শিস শ্পাশাটাশ্শি শাল নি শিস্পশা পপি পাশা পি শা শীশাীশীশশীশীী 

পোপ পপ ০৮ 

৩। দার্শনিক যুগ। । ৩১। মগধে মৌর্যাবংশ » শ্রীষ্টের পুব্বে ৩৯০ 

১১। মাধ্যদের সমগ্র ভার ভজয় গ্রীষ্টের পূর্বে হইতে ১৮৩ পর্যন্ত ! 

১০০০ হইতে ২৪২ অব্দ পর্য্যন্ত । ' ৩৭। মগবে সঙ্গ বংশ »% ১৮৩ 9 ৭১ 5 

১২। যাস্ক এ ঈম শতাবী সম্ভবতঃ | | ৩৮ | মগাধ ক, বংশ হি 

১৩। পাণিনি ৮ম শতাকী সম্ভবতঃ | | ৩৯। মগধে অন্ধ,বংশ ৮ ২১ হহতে ্রষ্টের 

১৪। স্থত্র নানা খবি প্রণীত ৮০০ » ৩০০ » 

১৫। স্থল ত্র (ক্ষেত্রতত্ব বা 0০010060 ). 

| 

| 

ূ 
ৰ 

পরে ৪৩০ পর্যন্ত 

ূ ৪০ | পরাশর কৃত জাতিষ ১ ৯০০ 

| 
| 

৮ম শতাঁকী। ! ৪১ ।গর্গ কৃত জ্যোতিষ. » ৯০৪ 

১৬। কপিল ও সাংখ্যদর্শন » ৭০৪ | ৪২। জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত সমুদয়, ্বীষ্টের পৰ২*০ 

১৮। গৌতম বুদ্ধ ৫৫৭ হইতে ৪৭৭ , | ৪5। গুপ্ত সম্রাটগণ 8০৩ * ৫০৩ 2 

১৯। মগধ-রাঁজ বিশ্বসাঁর ৫৩৭ ১৪৮৫ ১ ৪8৪ । বাকৃত্ররাদের বোহিলক) ভারতাক্রমণ, 

২০ | অজাতশক্র » ৪৮৫ হইতে ৪৫৩ ৯ । শ্রীষ্টেরপুর্বে ২র ও ১ম শত কী । 

২১। প্রথম বৌদ্ধসভা! মেহাসজব) » ৪৭৭. | ৪৫ | ইউ-চিদের ভান্রতাক্রনণ খ্রীষ্টের পুর্বে 

২২। দ্বিতীয় বৌদ্ধসভা » » ৩৭৭ ৰ ও পরে প্রথম শতাব্দী । 

২৩। মগধের রাজা, নয়জন নন্দ ৩৭০ র ৪৩। কনিষ্ষেব কাশ্মীরে রাজত্ব ও শকাব্দ 

হইতে ৩২০ প্রচলন খ্রীষ্টের পরে ৭৮ অবে। 

২৪। মগধরাজ চন্দ্রপগুপ্ত ৩১* হইতে ২৯১, ৃ ৪৭। সৌরাষ্ট্রে সাহ রাজাদের শাসন » ১৫০ 

২৫। মগধনাজবিন্দুসার ২৯১ হইতে ২৬৩৮ হইতে ৩০০ পর্য্যন্ত | 

1 

১৭। অন্ঠান্ট দর্শন ৬০০ ভইতে ১০০ পর্য্যন্ত । হইতে ৩০০ পধ্যন্। 



পৌষ, ১২৭৯1) 
সস শি পিশসপীশীলাতিপি 

৪৮। কাছে জ ভি কাবল কানাহারবানী 

কর্তৃক ভাবত প্রবেশ ১১০০ ৯৪০০ » 

৪৯। গৌর হুনজাতি রি ভাঁরতাক্রমণ 
» ৪র্থ ও ৫ম শতাকী। 

৫। পৌরাণিক যুগ । 
৫০। (পাঁরাণিক "ধর্ম গ্রীষ্টাব্দ ৫০*হইতে১২০০ 

৫১। রি ক্রমাদিত্যের উজ্জরিণা ও আর্ধ্যাব্ত 

শাসন » ১১ ৫৫০ 

৫১। কোরুর নদ্ধে ০ কর্ড শক 

পর।জন্ন ৮” ৫৪০ 

৫৩। কালিদান, অনবপসিংহ ও বররুচি ” ৫২০ 

শইতে ৫৫. | 

৫5। ভরবি, বিষুশন্ম।, চরক ও জুগ্রুত ৫৫০ 

তই ৬০০ 

ষ্ 

৫৫। আধুনিক ভিশ জ্যে।তিথ কম্ত। অ|যা- 

ভর” ৪৭১৬” ৫৩০ 

55 ৫০৪ 5? ৫৫০ 

৫৬। বরাভামিভিনর 

৫11 প্রঙ্গাগুপ্ু ” ৫৯১ » ৬৫০ 

৫৮। আধ্যাবন্ত সম্রাট দিচার় শালাদিত্য 

(উর্ববন্ধন) ৮ ৬১০ ৮ ৬৫০ 

৫৯। দণ্ডা , ৫৭০ ১৪ ৬২০ 
রা 

৬০ | বাণভউ, স্ুবন্ধু, ভন্ৃহার ও ভটিকাব্য 

৩৯০ ৩৫০ 

এ৯ | হোয়েন সাও কতক শীলাদিতোর সভা- 

দশন, গ্রীষ্ঠাব্ম ১৩০ | 

৬২ | আর্য্যাবর্তের নরপতি যশোবন্মা, ভব- 

ভুতি » ৭০০ হইতে ৭৩০ পর্য্যন্ত 
৬৩। পশ্চিন ভারতেন্ন বল্লতী রাজগণ ৪৭০ 

ৃ হইতে ৭৯০ পর্য্যন্ত । 

৬৪ । প্রাটীন রাজবংশের অধোগতি ও রাঁজ- 

হিন্দু আর্ধ্যদিগের প্রাচীন ইতিহাল । 

র্ 

৪৬৫ 
পপ কপ জপ ৮ পপ 

৩৫। দরাচারোর আবিরাব , এ ৭৮৮ তে 

১৩ | বৌদ্ধদিগকে নির্াক্চন ৯৫০ 

৭। আধ্যাবর্তে রাজপুত্র আধিপ তা ও 
পৌরাণিক হিন্দুয়ানি সংস্থাপন » ৯৫০ 

ভইতে ১২০০ 

১৭৫০ 

১৮ । শাক্ষিণাত্য চলিক্য বাঁজবংশ » ৫০৭ 

রর ১৯০০ 

বাঙগালার পালরাঁজলংশ » ৮৫০ » ১১৫০ 

9০ | বাকঙ্গালার সেনরাজবংশ ১০০০ » ১৯৪৪ 

1১। উত্কলে কেশরী বংশ » ৪৭৬ » ১১৩২ 

৭১। ৬তকলে গাঙ্গ্যবণ্শ ৮১১৩২ » ১৫৩৪ 

৭১। কর্ণাটে বল্লাল বংশ » ১১শ শভাব্ীতে 

1৭| ওয়াবাঙ্বীলে কাকি বংশ » ১১০০ 

হহীন্তে ১৩২৩ 

৯৫৬৫ 1৫1 বিজয়নগর রাজবংশ » ১৩৪৪» 

1৯। ভাঙ্বরাচার্ষা » দ্বাদশ শভাবীতে। 

৭৬। জয়দেব, ঞভর্ষ, মাঘ » দ্বাদশ শতাব্দীতে 

ণ* | সাঁরনাচাধ্যা ,চ$দশ শতাব্দীতে | 

৭৯। সুনলমানদিগের দাক্ষিণাত্য বিজয় ৯ 

১১৯৬ হইতে ১৫৬৫ 

৮০। মুনলমানদিগের ক।শ্মীত বিজয় » ১৫৮৬ 

শ্রীরমেশ্চন্ত্র দত্ত । 

২৯৪ পল শিপিস্পী তি পপাস্িতত পাশাপাশি এ প্াপিপীীপাশত ০৮ শা ৮ শিস পা পপি ৩ পাপা আপি পপ সস 

“এা]স্পদ পতিত ভু রমেশ্ন্দ্র দর্ত মহ।শয়ের 

হিন্দু শাধ্যদিগের-প্র।চীন-ইতিহাস নামক ইংরাজি 

সক, বিল।ত-প্রতাগত বন্ধুবব শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দর্ত 

সহাশয অনুবাদ করিতেছেন এবং তাহা জীমুক্ত দত্ত 

মহোদয় সংশোধিত, পরিবন্তিত ও পরিবন্ধিত করিয়া বর্ত- 

এই ডু মহাত্মা নব্যভার- 

শাহ! অতুলনীয় । 

মান প্রস্তাব লিখিতেছেন। 

তেব জন্য যে পরিশ্রম করিতেছেন, 

পুতের প্রাছুর্ভাব » ৭৫০ হইতে ৯৫০ » | বিধাত1 ইহাদিগের সর্ব প্রকার সঙ্গণ “গন । ন্, স। 
শপ এ লা 

৩০ 

থা ছি উদিত শিপ 



সম্মতির বয়স ও স্বদেশীয়দিগের নিকট নিবেদন | * 
এতদ্দেশীয় বালিকাদিগের সম্মতির বয়স | চিরকাল একটা নিক জাতি রাঁথা যদি 

সম্বন্ধে আমরা পুনঃ পুনঃ যাহা! বলিয়।ছি, ' ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের উদ্দেশা 
তৎসম্বন্ধে অনেক গুলি যথার্থ স্বদেশহি- 
তৈষী ও বিজ্ঞলোক সন্দে 'প্রকাশ করি- 
য়াছেন। সাহারা জিজ্ঞাসা করেন, যাহা! 
আছে, তাহার পরিবওঁনের প্রয়োজন কি? 
হরি মাইতির ন্যায় ঘটনা সব্ধবদা হয় না) 
এটী ব্যতিক্রান্ত উদাহরণ মাত্র। পক্ষান্তরে 
অল্প বরসে কন্যা পাত্রস্থ করিলে অনেক 
স্ববিধা আছে। 
থাকিলে ধর্ম্নীতির হানি হইতে পারে। 
এইটাই এই সকল লোকে প্রধান তর্ক-! 
স্বরূপ ব্যবহার করিত্েছেন। স্টাহারা 
আরও বলেন, ব্যবস্থাপকসভায় আমাদিগের 

। না। 

থাঁকিত, 

হইলে তাহারা কখন আমাদিগের 

ও উন্নতির সম্বন্ধে উৎসাহ দিতেন 

বিদেশীয় লেখকেরা বলেন যে, 

তাভা 
তা সভ্য 

| এ দেশে বিদ্যার উৎসাহ দিগা ব্রিটিশ গব- 

। প্মেন্ট আপনাদিগের পতনের উপাস্ক 

করিতিতছেন | তথাপি ইংবাজজাতির মহত্ব 

ও সম্মানের বিষয়, সাধারণ্যে ইংরাজ, 
দীর্ঘকাল অবেবাঁহিত রাজনীতিজ্ঞগণ বলিযাছেন যে, তাহারা এই 

বিপদে পড়িতে প্রস্তত আছেন। তথাপি 

তাহারা একটী ভীরু অসভ্য ক্রীতদাস 
। জাতিকে শাসন করিবেন না । গবর্ণমেণ্টকে 
| লইয়া য 

যথার্থ প্রতিনিধি নাই । সকল বিষঃয়র 
ঠিক তর্ক হওযা সম্ভব নহে। আর. 
একবার গবর্ণমেণ্টকে আমাদিগের সামা-: 

জিক বিষয়ের উপরে হস্তক্ষেপ করিতে 

দিলে তাহার সীমা কোথায় থাকিবে ? 

শেষোক্ত তর্কটী কেহ কেহ সবিশেষ 

গুরুতর বলিয়া বিবেচনা করেন । 

আমরা শ্বদেশীয়দিগকে প্রশাস্থৃচিত্তে 
সমস্ত বিষয় বিবেচন। করিতে অনুরোধ 
করিতেছি । ছুই শত বৎসর হইল গ্রিটিশ 
সাম্রাজা স্থাপিত হইয়াছে । গবর্ণমেণ্ট 
বার্বার স্প্টাভিধানে বলিয়াছেন সে.ঠাহারা 
সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকিবেন । 
তাহারা এই অঙ্গীকার পালন করেন 
নাই, কোন্ ব্যক্তি ইহা বলিবেন? এক 

স্পট শীত সপ 

দূর কথা, তাহাতে তীাহাদিগের 

সাধুভার উপর সন্দেহ করিবার প্রয়োজন 
মাহ । ভারতবর্ধষদিগের চেষ্টায় বিধবা 

বিবাহের আইন হইরাছে। বস্থতঃ সম'জ 

সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট যখন যাঁভ। করিয়াছেন, 

দেশের প্রধান প্রধান লোকেব সম্মতি লইয়। 

তাঁভাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন । "তবে 

একটী বিষয় আমাদিগের স্মরণ রাখিতে 

' হইবে, লর্ড ওয়েলেস্লিই এই প্রকারে ব্রিটিশ 
গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির ব্যাখ্যা করি- 

* অন্যান্য প্রবন্ধ রাখিয়া! সহচরের এই সুন্দর 

 প্রবন্ধটী আমর! উদ্ধৃত করিলাম। এরূপ একজন 

। প্রাচীন, বিজ্ঞ, চিন্তাশীল সম্পাদকের কথা সকলের 

মনোযোগ আকর্ষণ করিবে, আঁশ! করি। সহচর 

হিন্দুসমাজের মুখপাত্র । আমাদের কথা অপেক্ষা 

ইহার কথার অধিক আদর হইবে বলিয়া আমাদের 
জন লোক সম্প্রতি বলিয়াছেন, আমাদিগকে | দৃঢ় বিঙাস। ন, স 



পৌষ, ১২৯৭ ।) সম্মতির বয়সও স্বদেশীয়দ্িগের নিকট নিবেদন । ৪৬৭ 

যাছিলেনঃ _ প্বর্ণমেন্ট ভারতবর্ষীয়দিগের মেন্ট চক্রান্ত করিয়া আমাদিগের ১৬০ 

ধর্ম, আঁচার ব্যবহার উত্তরাধিকারের | নষ্ট করিবেন, অথবা! সামাজিক বিপ্লব 

নিয়ম রক্ষা করিবেন । কিন্ধু যেস্থলে | ঘটাইবেন, এই আশঙ্কা যহার! করেন, ' 

এই" ব্যবহার ও নিয়ম স্বাভাবিক ধর্ম, শ্রাারা ইতিহাসকে মান্য করেন 
মানব জাঠির উপকার এবং কাগুজ্ঞা | ন।। 

নের বিরোধী. তইনে, তথায় গবর্ণমেন্ট |. এক্ষণে কি হইতেছে ? তোমরা ধর্শের 
] স্বাধীনভাবে কাজ কলিবেন।” এক্ষণে ! সিএ দেশের রাজনীতিক উন্নতি দেখিতে 

£কোন্ স্ীলোক গঙ্গাসাগরে সন্তান ফেলিতে | টান কিনা? রাজনীতিক উন্নতি কেবল 

সম্মত হন? কিন্তু এমন এক সমম ছিল, ূ শিক্ষার উপরে নির্ভর করেনা । যে দেশে 

যখন এইরূপ হদয়বিদারক কাধ্য করিতে : ঘপীম সভ্যতা, জ্ঞান ও বিদ্যার বিমল 

তাহারা সন্ুচিত হইতেননা। সহমরণ ! জোতি বিদ্যমান সেদেশ বিতেশীয় শত্রুর 

সম্বন্ধে এই ভাব ছিল। কিন্ত এখন | ্রমণ হইতে কি নিরাপদে থাকিতে 

সেদিন পর্ধান্ত বাণফৌড়া চপিয়াছে। | পানে? ইতিহাসকে জিজ্ঞাপী কর। অপে- 
কিন্তু বোধ হয় এক্ষণে যে নকল লোক: ক্ষান্ত অসভ্য রোমানেরা সাতিশয় 'সভ্য 
বরস্ক হইয়াছেন, ভাঙার! পিঠ, জীব । জীকদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন 
প্রভৃতি ফৌড়ার বর্ণনা শুনিলে শিহরিযা | আবার রোমাঁনেরা প্রাচীনতম কালে সভা- 

'উঠিবেন। অথচ আমরা বাল্যকালে চড়- | ভাব পরাকা্ঠা লাঁভ কবিলেও গণ, 
কিদিগের এই সকল অস্বাভাবিক কাধা , ৪ভনদিগের নিকটে পরাজিত হইক্া- 

দেখিয়া আনন্দ অন্রভব করিতাম। এই | 

সকল প্রথ। স্বাভাবিক ধশ্মের,_-ণু ধর্ম 

সনস্ত জগতে প্রচলিত আছে, তাহার 

বিপরীত | কিন্ক আমন! জানি, যখন লর | গ্রণ্শভঃ জুলতাঁন মাুদ, তৎপরে পাঠান 

বেন্টিষ্ক সহগরণ উঠাইবার উদ্যোগ করেন, । মোগল প্রভৃতির রণক্ষেত্রে কতবার পরা 

তথনও ধর্মের নামে বিস্তর আপত্তি হই-: জিত ভইক্বাছে। তৈমুর অসভ্য তাঁতার 

াছিল। তদানীন্তন গবর্ণমেণ্ট অধ্যবসান্ | ছিলেন, কিন্তু তোঁমর সভ্য ভারত- 

সহকারে কাঁধা করেন। এক্ষণে লোকে | বর্ধারগণ কি কবিতে পারিরাছি- 

তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিতেছেন । কিন্ত! লেন? এমন কি, কাশীতে বিশেশ্বরের 

লর্ড বেশ্টিঙ্কের কার্ধাকালে মে আশঙ্কা; মন্দিরের নিকটে জ্ঞানবাপী বলিয়া একটা 

হম, তাতা কি কাঁধ্য পরিণত হইয়াছে? , পচা বিল্লপত্রপুষ্পপরিপূণ স্থান আছে । 

বরং ইহা কি সত্য নহে ষে, শাসন ৷ প্রবাদ এই যে, কালাপাহাড়েব ভয়ে স্বয়ং 

কত্পক্ষ নিতান্ত বিপাকে ন1! পড়িলে | বিশ্বেশ্বর,-_সংহারকর্ত_জ্ঞ।নবাপীতে পলা- 

আমাঁদিগের সমাজ সম্বন্ধে তস্তক্ষেপ করেন | ইরা ছিলেন। এতদূর আমাঁদিগে দ জাতীয় 

ন11 তাহার! স্বদেশে যাহা করেন, ভার- | অধোগতি হইয়াছে । ইহার ,কাঁবণ কি? 
তবর্ষে তাহা করিতে চাহেন না। গবর্ণ-। অলস্তই অনেক কারণ আছে; কিন্তু গধান, 

ছিলেন৷ ততপরে ইদানীস্তনকাঁলে আইন। 

তুবঙ্কদিগের দ্বারা রোমানদিগের পূর্ব 
সাম্রাজ্য নষ্ট হইয়াছে । আমাদিগের দেশ 

আশ শিপ পপাপশীশীপাশপাশীপস্পস্পীপাাাস্ীশস 4 ৯ পপি িীপিশিশীীীশী শী ৭ ৩১ 



_ নব্যভারত। ু ঁ অটম খণ্ড, নবম সংখ্যা | 

উর দিয়া মাটিকে অধীনত এরি 

রাখিয়া আদিতেছেন, শারীরিক বলে, 

ভাভারা সাধারণতঃ আমাদিগেব অপেক্ষা ! ৷ বিদ্যায় বিশারদ ছিলেন । 

প্রধান। ইতিভাঁস বলেন,_চিকিৎসকেরা . 

অনুকুল সাক্ষ্য দিতেছেন, 

বিবাহ করিতেন না। প্রথম সুসলমান . 

আক্রমণ ও আনুষঙ্গিক অত্যাচার প্রবল : 

হইলে অন্নবয়সে জ্রীলোৌঁকদিগকে পা্স্ত 

প্রাচীন হিন্দু ূ 

স্ত্রীলোকের যথার্থ যৌবন প্রাপ্ত না হইলে 1 

শেষলদি না ভম, 

করিয়া এক জন রক্ষাকতার অধীনস্ত করি- 

বার প্রথ। স্কাপিত হয় । সেই প্রথা এখনও 

চলিয়া আসিতেছে । যে পুরাণ ও অন্য অন্ত 

গ্রন্থের এত দোঁভাই দেও! হয়, সেই 

পুরাণকে মধ্যস্থ মান। জানিবে, আমরা 

যাক বূলিতিছি, আর্য পিতামভগণ 

করিতেন । তোমলী সেই যথার্থ হিন্দ আর্ষ্য 

পিতামহ্গণের অন্তকরণ করিবে, না গোলা 

মেব নার কতকগুলি ইদানীন্তনকালের 

স্বার্থপর পুরোহিতের কথা শুনিয়া কাজ 

কুলিবে ? আমরা যাঁভ বলিতেছি, যদি কেভ 

তাভা প্রাচীনক।লের আর্ধযা পিতামহগণের 

অনুমোর্ণিত নভে বলিঘা সাব্যস্ত করেন, 

আমরা তৎক্ষণাৎ ভ্রম স্বীকার করিয়। আত্ম- 

মতের পরিবর্তন করিত বাঁধ্য ভইব | 

বিবি ফিপসন বহুকাল এ"দশে চিকিৎসা 

করিতেছেন । তিনি এক জন ক্বীলোক। 

তিনি যেমত স্বজাতীয়দিগকে চিনিবেন, 

কোঁন পুরুষ তাহ! পারিবেন লা । সম্প্রতি 

এই চিকিৎসায়ত্রী বোম্বাই 4 1১ বলিরা- 

ছেন? তিমি বলেন “ব পুম্ক পাঠ করিয়া 

কাহার সংস্কার হয যে, ভারভবর্ধার স্্রীলো- 
কেরা ইউনোপীর জ্রীলোকদিগের পুরে 

পুষ্পবতী হন। কিন্ু এখানে আদি তিনি 

। 
1 

তাহাই 

ডাক্তার চাল ধাত্রি- 
তিনি পুনঃ 

বলিযাঁছিলেন যে, যৌবন সম্বন্ধে 

শীতপ্রধান দেশীর ও ভারতবর্ধীয় বাঁলি- 
কাঁদিগের মধ্যে প্রভেদ নাই | বিবি 

ফিপসন বলেন, কেবল খতুমতী "হইলে 

(যৌবন কাল হয় না। যতদিন শরীরের 

ততদিন সে ক্ীলোককে 

কিন্ধ মামাঁদিগের দেশে 

পুনঃ 

স্বতা বল। ভ্রম। 

। অধিকাংশ জ্্রীলোক সামান্য খতুর পূর্বেই 
একথা! কি অপ্রকত? 

অকাল স্বামীসহবাস নিবন্ধন অকালে 
আপক সন্তান জন্মে। শরীরের বীদ্ধর 

সমন সন্তান জননী হওয়ার ইহাদের শরীর 
দব্বল হয়। অন্পকাল মধ্যে প্রসবের ' 

্নভা লোপ পাইদ্রা থাকে । বিজ্ঞানবিদের 
£ই কথা । এক জন তয়োদশী শ্্রীচিকি- 

সক এইন্সপে আমাদিগকে বলিয়াছেন, 

“ঘ্দ কোন কাবণে কথন ইংন্রাজ রাজত্ব 
বান, ভাব নিশ্চম জানিবে তোমাদিগের 

অপেন্দণ বলবান আব এক জাতি আঁসয়। 

তামাদিগেন উপরে প্রন্থত্ব করিবে 

বাভাতে আমার্দগেন শরীর বলবান হর, 
এই চেষ্টা কি ছুন্চে্| ? যদি গবর্ণগেণ্ট 

ইতরাজজ।তিন ঢৰভিসন্ধি থাকিত, তাঁভা 

হইলে ত আনাদিথকে দুর্বল রাখ। তীাভা- 

স্বামীগ্রহে যাঁন, 

দিগের স্বার্থ হইত। অতএব স্বদেশীর়- 

তন 1 খুসংকগার *্ কাননিক ভয়ের বশ- 
এল 

বন্তী হইয়া আপনাদিগের যথার্থ স্বার্থ 

রাই ৪ না । কার্ধ্যতঃ এক্ষণে ত্র।ঙ্ষণ কায়- 
কন্যাগণের ১২ | ১৩। ১৪ বংসরে 

কিন্ত নিয় “শ্রণীর 

৬ 

চে স্তর 

বিবাহ হইতেছে । 



পৌষ, ১২৯৭1) ভারতীয় মুদ্রা । (৩) ৪৬৯ 

লোকেরা ৫1৬।৭ বদরের অধিক ঘরে | লম্বন কর। পিতৃভৃমির মঙ্গলের চেষ্টা পাঁও। 
অবিবাহিত কন্যা রাখেনা । এই সকল (যাহাতে আঁমাঁদিগের দেহ বলিষ্ঠ হয়, 
লোকের প্রতি কটাক্ষ করা কি আমা-। তাহার উপায় করিতে হেলা করিও না। 

দিগের কর্তব্য নহে? হিন্দু ধর্মের বথেষ্ট ; “বীরপ্রসবিনী হও” বলিয়া পূর্বতন খধিগণ 

স্থিতি স্থাপকতা গুণ ' আছে। আমাদিগের | ম্ীলোকদগেকে আশীর্ষাদ করিতেন। 

শীল্ত্রকারের। নির্বোধ লোক ছিলেন না। ; চিষ্টা কর, সেইকাল আবার আসিবে । 

য্দি প্রাচীন কালের স্ত্রীলোকের অষ্টাদশ ূ আপনাদিগের ধর্মশান্ত্র,_যথার্থ হিন্দু ধর্ধা- 

বিংশতি বংসর পর্য্যন্ত অবিবাহিত] থাঁকিয়। | শান্তর পাঠ কর-আপনার বিবেচন। কর,-_ 

ধর্ম রক্ষা কারিতে পাঙ্িতেন, এখনও. তাহা : দেখিবে -বিবি ফিপসন প্রভৃতি তোমা- 

হইবে না কেন? এক্ষণে সতীত্ব কি | দিগের যথার্থ মঙ্গল কামনা করিয়া পরা- 
এত কম মল্য তইমাছে? তাহা নভে। ৃ মশ দিতেছেন। আমাদিগের সনাতন ধর্ম 

অকালে বালিকাদিগকে “কিলাইয়া কাঠাল” মাধ্য পিতামহাদগের ধর্ম কোন প্রকার 

. গ্লাকান ভয় বলিরা এক্ষণে অপেক্ষাকৃত অন্ন ূ উন্নতির পথে কণ্টক নিক্ষেপ করে না। 

বয়লে স্ত্রীলোকের পুরুষের আশ্বাদ পাই- গণীক্ষা কর, পরের মুখে ঝাল খাইও না। 
হেঁছেন। অতএব সাহস ও অধ্যবসার অব- সহচর । 

৩০২১ ০, 

ভারতীয় মুদ্রা । 
তৃতীয় প্রস্তাব | 

আমি ঘন প্রকার ধাতু মুদ্রা দেখিয়াছি, । ই'রাজের নজর অর্থাৎ দৃষ্টি বোধ হয় 

ভাঁভাদের সকলাপেক্ষা ইংরাজের মুদ্রা | বাহিরের চাকচিক্যতার বিশেষ পক্ষপাতী । 

দেখিতে অতি সুন্দর এবং পরিষ্কার বাহ! হউক, প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাবের 
ভাঁরতবর্বীয় ইংরাঁজ মুদ্রার ধাতু বিশুদ্ধ অবতারণায় যে সকল মুদ্রার উল্লেখ করা 

বটে, কিন্ত গঠন এবং আকুতিতে রঃ রাছে, তাহাদের অবশিষ্ট কতক গুলির 

ইহা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ইতরাজের পয়সা, বিণ বর্তমান প্রস্তাবে সন্নিবিষ্ট করা 
৮ বা মোহর গলাইলে অনেক “খাদ” | যাইতেছে । যত গুলি মদ সংগ্রহ করিতে 

পাওনা যাঁয়, অন্তান্ত মুদ্রার সেরূপ নাই |; সমর্থ হইয়াছি, তাঁহাঁদেব সকলের সমগ্র 
বুটাশ গবর্ণমেণ্টের পদ্মসা, টাঁকা, আধুলি, । বিবরণ এখনও অনুসন্ধান “বিয়া উঠিতে 
গিনি, মোহর ইতাঁদি যেমন দেখিতে ; পারি নাই, এই জন্য অনে* গুলি ধাত- 

সুন্দর, তেমনি কারুকুশলতায় পরিপুর্ণ। ৃ বীয় মুদ্রার আদৌ উল্লেখ কব' ধাইবে না। 

সপে 



৪৭ ০ নব্যভারত । (অস্টম খণ্ড, নবম সংখ্যা | 

অবকাশ ও স্থবিধা মত  সময়াস্তরে অন্ত 

প্রস্তাবে (যদি পারি) অবশিষ্ট মুদ্রাগুলি । 

সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিব। 

টাঁনা দামুড়ী-__টানা নগনী বোখাই 

প্রেদীডেন্দীর মধো একটি প্রসিদ্ধ স্থান | ইহা 
এক্ষণে প্রথম শ্রেণীর ডিসটিক্ট রূপে পরিণত 

হইয়াছে । বোম্বাই সহরের কলের জল 
টানাব নিকটবর্তী টান্পা কারখান। হইতে 
রত্তনা হইয়া থাকে । বহু বৎসর" ব্যাপিয়! 

পটুগীজেরা টানা নগরীতে রাজত্ব করিয়া । 
ছিল। ইংরাজের বর্তমান জেল খানা. 

পুর্ব্বে পটুগীজের সুদ তুর্গবূপে ব্যবহৃত 

হইত। সালসেট্ দ্বীপের এই স্থানেই স্ত্র- 
পাং।. পটুরীজ শাসন সময়ে টানার হিন্দু 
রাজা অতি ক্ষুদ্রাকার তাম্র মুদ্রা প্রচলন 

করেন, এমুদ্রার নাম টানা দাঁমুডী, ইহা 

এখন অপ্রচলিত অবস্থাম্ন পতিত। ইংরাঃজর 

অর্ধশয়সা প্রীম্ম ইহার অন্ররূপ । এই পয়- 

সার একদিকে মহাবাষ্্র ভাষায় “ টানা 
দামুড়ী » এবং সম্থং লিখিত আছে 'অন্যাদকে | 

পটু গীজের ্রীষ্টা্ অব্য এবং 1০760658 । 

অক্ষ কযকট “দখিতে 

শুনি পাওরা ঘায়, এই 

03 11817930 

পাওয়া মান। 

মুদ্রার বুসংখাক এখন গোয়া নগরীর ছুর্গে 
রক্ষিত হইতেছে । যেরাজার সময়ে এই 

মুদ্রার প্রচলন হয়, ভাভার নাম চুড়ামণি ৰ 

রাও, ইহীরই প্রসিদ্ধ আত্মীয় (সর্দার 

সুরারী রাও) মাদ্রাজ প্রেসীডেন্দীর অন্তর্গত , 
অনস্তপুর জিলা অধীন গুতী পাহাড়ে 

ইংরাঁজের বিরুদ্ধে খুদ্ধ ঘোষণা! করেন। 

বুহানপুর |-_মধ্য ভারতের অস্তঃ- 

পাতী গ্রে ইণ্ডিন পেণীন্ শুলার রেলওয়ে 
লাইন মধ্যে বৃর্হানপুর অতীব প্রাচীন, 

পপি 

নশীর রখ ১৪০৫ ্রষ্টাবে এই নগর স্থাপন 

; ষোড়শ খ্রীষ্টাব্দে আকবর ইহা 
। স্বরাজ্য তৃক্ত করিয়া লয়েন ; তদস্তর ১৭২০ 

খ্রীষ্টাব্দে ইহ! নিজামের হস্তগত হয় । কাঁল- 

প্রভাবে মহারাষ্ট্র পুরুষগণ প্রবল ইরা 

মুসলমানের হস্ত প্রাচীন 
নগরীকে উদ্ধার করেন । ১৮৬০ খ্রীষ্টান 

| বুহানপুর ইংর[জের হস্তগত হইয়াছে । তু, 
মোগল, পাঠান, আফ্গান, মহারাষ্ট্র, 
পিগুারী, রোভিনা, আরবী, ফরাশী, ইংরাঁজ, 
প্রভৃতি কেহই এখানে রাজত্ব বিস্তার 
করিতে ক্রটি করেন নাই। অনেকের 

বিশ্বাস, ইংবাজের ভাবতাগমনের পূর্বে 

এদেশে জলের কল ছিলনা। মুসলমান- 
। দিগের সময়ে বুহ্থানপুরে যে অত্যাশ্চ্য, 
ূ রমণী এবং কৌত্ুককর জলের কল ছিল, 

এখনও সুন্দর রূপ বর্তমান 

টি ঈন্রাজ গবর্ণমেণ্ট ইহাকে 

| 

হতে আহ 

ভাতা 

মেলানত কবাইরা ব্যবহার করিতেছেন । 

বুহানপুর তাপ্তী নদীর উপরে অবস্থিত। 
এই নদার উপরে এক প্রকাণ্ড প্রাচীন 

ছর্গ এখনও দেখিতে পাওয়া বায়! এক 
মুসলমান নবাব (পুরের খা) এখানে বাস 

করিতেন। অনেকে বলেন, পুরের্ খ' 
! জাহাঙ্গির বাদসাহের উপপত্বী-পুত্র । যাহাই 
| হউক, পুরের খাঁর সমসাময়িক তাত মুদ্রা 
। এখনও পাওয়া যার। ইভা জয়পুরের 
| পরসার প্রায় অন্ুরূপ। তিনভাঁগ তাজ্ত 

এবং একভাগ রৌপ্যে ইহা নির্মিত | পয়- 

] 

| 

সা এক দিকে এক মস্জিদের অদ্ধ 

| প্রতিক্কত্তি এবং অপর দিকে নবাবের নাম । 

প্রথম জেম্পের রাজন কালে, সার টমাঁস 
প্রশক্ত ৰ রো নামক ইংলত্ভীয় দূত সর্ব প্রথমে 

ও প্রধান নগর। খান্দেশের তুর্ক বীর |. বুহানপুরে জাহাঙ্গীরের সহিত সাক্ষাৎ করেন 



পৌষ, ১২৯৭1) 

জাহাঙ্গীর ঢল সমরে এখানে ছিলেন। 

ইতিহাসে লিখিত "আছে, জাভাঙ্গীর বাদসাহ 

৮০১ টি সুবর্ণ মুদ্র। এবং ১০১ টি বুহ্ানপুরীয় 
তাত্্র মুদ্রা রো সাতেবকে উপহার দেন । 

আমার নিকট “ঘ পরসাটি আছে, াহার 

নিয় ভাগের অক্ষর পড়া যায় না, সুতরাং 

“সন? সম্বন্ধে কিছু ঠিক করিতে পারি নাই । 

গদাধরী পয়সা_বোশ্বাই ভইতে 
এই স্থান প্রায় ক্রাশ । 

নগর জি, আই, পি, রেলওযেন্র 

প্রধান ট্রেসন। ব।ণিজ্যের জন্য 

প্রসিদ্ধ । জব্বলপুরের ইহা! নিকটবর্তী ! 
. ইংব্লাজীতে ইহাকে 0990221 কহা 

গিরাঁ থাকে । ইহার প্ররূত লাম গদাঁধর 

নগর । ফনাসী বীর ভিউল্লের সময়ে বৈশ্া- 

জাতীয় বণিক) গদাধর হঠাৎ প্রবল হইর! 
আপনাক রাজা! বলিয়া ঘোষণা করেন 

এবং এঁ নগরের পূর্বতন নামের গরি- 

বর্ষে আপনার নামানুসারে ইভাকে গদা- 

ধর নগর বলিয়া প্রচার করেন। এই 

প্রদেশের পূর্ব্বনাম কৌয়াপুর ছিল । গদা- 

ধর এক প্রকার পয়সার প্রচলন করেন। 

গদাধরের রাজত্ব কান মোটে ২২ বৎসর, 

সুতরাং কেনল ২২ বা্ষত্র জন্য প্র পয়স। 

চলিরাছিল। এই পয়পা গোলাকাঁর এবং 
রাজপুতানার অন্তর্গত ভীলোয়াড়া প্রদে- 

শের পয়সার মত্ত দেখিতে কদাকার এবং 

ওজনে খুব ভারি। এক একটা পয়সা 

প্রায় সার্দ ছুই তোলা। আঁমি নিজে পারস্য 

ও উর্দ, জানি, কিন্ত এই পয়সার খোঁদিত 

অক্ষর এত জঘন্য যে, ইহার এক বর্ণও 

ঠিক কবিয়া উঠিতে পারি নাই । গদাধরী 
পয়সা এখনও স্থানে স্থানে চলে। 

ভোৌস্ল! পয়সা_বেরাবের রাঁজ- 

২৭০ গদাধর 
একটি 

ইহা 

ভারতীয্প যুদ্রী। ৩ ৪৭৯ 

ধাণী অমরাবতী। ইহ! অতীব প্রাচ'না 

নগরী । তন্ত্র শাস্ত্রে এই নগরীর উল রথ 

আছে। ইলীচপুর এবং চিকলদহ পর্ব- 

তর মধ্যদেশে এই নগরী অবস্থিত | 

ঈটসন হইতে সহর প্রায় এক ক্রোশ। 

ইজ শাসনের অথবা! ইত্রাজ কর্তৃক 

পরাজিত পূর্বকাল 

পধান্ত ইভ! হিন্লুরাজজ্রের অধীন ছিল। 
[ভস্লা রাজাগণ ইহা শাসন করিতেন । 

পিঙারীদিগের আক্রমণ হইতে নগরীকে 

বঙ্গ করিবার জনা বুঃজাগণ ৪ লক্ষ 

টকা খরচ করিয়ী সহরের চতুর্দিকে এক 

প্রকাণ্ড প্রাচীর প্রস্তুত করিয়াছেন, এ 

প্রটীর এখনও স্ন্দর রূপে বর্তমান, রহি- 

ঘাঁছে। ইয়ীদগিরি যাঁদোবা ভস্লা। 

নামক রাজা আপনার রাজত্ব কালে এক 

প্রকার পয়সার প্রচলন করেনখ এই 

পথস! অষ্টকোণ। ধাতু বিশুদ্ধ তাত্র। অনেক 
দিনের নির্মিত পয়সা, অনেক মলিনতায় 

পরিপূর্ণ, কিন্তু উজ্জল্য এখনও দেদীপ্য- 
মান। ইহার একদিকে রাজার নীম এবং 

গাভী মুত্তি; অপর দিকে মহাদেবের মন্দি- 

বের প্রতিকৃতি, একটি ত্রিশুল এবং 

শকাব্ধা। 

মূলুক বাহাছুরী ।-_ হায়দ্রাবাদ 
রাজ্য গুলবর্গী বাঁ কুলবর্গী এক প্রসিদ্ধ 

গ্তান। ইহা অতীব প্রচীন নগবু। নিজাঙ্ 

ট্টেট রেলওয়ের ইহা! এক বিখ্যাত ষ্টেশন । 

বাণিজ্য, ব্যবসা, অক্রালিক, ধন, ধান্ত, 

সম্পত্তি প্রভৃতি বিষয়ে গুলবর্গী নগরী 

বিশেষ শোভীময়ী । পুর্ব্বে ইহাই হায়দ্রাবাদ 

রাজ্যের রাজধানী ছিল। জন নংখ্যা ৪০ 

সহস্র | তন নিজামের খন ইভা রাজ- 

ধানী ছিল, ভ্রখন এই স্থানে নিজাস বাহাছষ 

ভইবার অব্যবভিত 



৪9৭২. এডি ( অষ্$ম খণ্ড, নবম সংখ্য!। 

চতুোনীয এ এক প্রকার তাতর মুদ্রার প্রচলন ূ বাজ! এবং তাহার ভ্রাতাগণ দে পক 
করেন। ইহার অক্ষর ছাচে ঢালা নহে, 

খোদাই করা । নিজাম সম্রাটের নিজাম- 
উল্-যুলুক্দ এই উপাধিতে খ্যাত, এই জন্য 

এই পদ্বসাঁকে গুলবর্ণ মূলুক বাহাছুবী পয়সা 
বলে। বর্তমান সময়েব হাঁয়দ্রীবাঁদী * 

এইরূপ নহে, কিন্তু গুলবর্গার পয়সা এখনও 

জলে । ইহাঁর ওজন ইংরাজী এক পয়স! 

হইতে কিঞ্চিৎ কম, ধাতু তাত্র।, পরত্তম 
খ1-নিজাম্উল্-সুলুক্-বাঁহাছ্বর-সীভান্ সী” 
এই কথাগুলি পারস্ত অক্ষরে খোদিত 

আছে। অপর দিকের অক্ষর পড়িতে পার! 

যায় নাঁ। এই প্রকারের পয়সা এখন নির্মিত 

হয় না। প্রাচীন পয়সার সংখা! খুব কম। 

রোয়াশী পাঁলম্ |- উত্তর পশ্চিমা- 

চলে, ইগ্ডিয়ান মিড্লাও রেলওরের মধ্যে, 
বান্দা গলার অন্তঃপাঁতী, যমুনা ও পৈশানী 

নদীদ্বয়ের তটদেশে কারুই নগর বিশেষ 

স্বাস্থ্যকর এবং নানা কারণে প্রসিদ্ধ । ১৮৫৭ 

অব্দের ঘোরতর সিপাভী বিদ্রোহ কালে 

কাঁরুইয়ের রাজা বিদ্রোহী বলিয়া বন্দী 
হয়েন এবং স্ঠাহাঁর বহু মুল্যবান প্রাচীন 
হীরা মাণিক্যাদি কলিকাঁতার হামিন্টন 

কোম্পানী বিক্রয় করিয়া গবর্ণমেণ্টের 

কোষাগার পুর্ণ করেন। এখন যে প্রকাণ্ড 
প্রস্তর অট্টালিকাঁয় গবর্ণমেণ্টের ট্রেজরী এবং 
কালেক্টরী কাছারী হইতেছে, পূর্বে হিন্দু 
রাজাদ্দিগের ইহ1 হুর্ণ এবং প্রাসাঁদ ছিল। 

এ পপ পপ 

হইলে অধিবাসীরা পলায়ন করিয়া রেওয়! 

রাজ্যে গমন করেন। বর্তমান সময়ে সাত 

সহ লোক এখানে বাস করে। হিন্দু 

রাঁজন্ব কালে এক জন মুসলমান মন্ত্র 
ভিলেন। ইনি দয়ালু, ধর্মভীরু, স্বদেশ- 

হিতৈষী, স্ুপণ্ডিত এবং মহাবীর বলিয়া 

বিখ্যাত হয়েন | ইংরাঁজ রাজপুরুষ ইহাকে 

বিদ্রোহের মুল বিবেচনা করিয়া প্রাণ দণ্ডের 
আন্দশ দ্রেন। এ মন্ত্রী “নবাব” আখ্যার 
অভিভিত হইতেন। রাজাগণ “রোয়াশ্* 

উপাধিতে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, এই জন্য 

কারুই নগরের প্রাটান পয়সা “বরোরাঁশী পয়সা 

বলিঘ়া বিখ্যাত। এই পয়সা গোঁলাকান, 

9জ.ন এক তালা, ধাতু তাত্র। উদ্দু ভাষায় 
"পালম্” শবে “তোলা” বুঝায় । পরসার 

এক দিকে রোয়াশ্ ও নবার অর্থাৎ“রোয়াশ্- 

হ-নেওবাঁর” এই কথাগুলি উদ্দ, অক্ষরে 

লিখিত, অন্ত দিকে উদ্দ অক্ষরে শকল্লাই 

বাপাকারুই। সাল ১২০৩, এই কথাগুলি 

দেখিতে পাঁওরা যার। স্তুপ্রসিদ্ধ চিত্রকুট 
তার্থ কারুই নগর হইতে তিন ক্রোশ মাত্র, 
এই তীর্থ সাবিত্রী নদীর উপরে স্থিত। 

ক্রমাগত পরব্ধতের মধ্য দিয়! এ তীর্থে 

যাইতে ভয়। চিত্রকুট তীর্ঘে রোর়।শী পয়সা 

অধিক পরিমাণে দেখ যায়| 

শ্রীরাজেন্দ্রনাঁথ দন্ত । 

১01৫ পপ শা 



ময়ুরভপ্ত। 
_ সউডিষ্যার ১৯ উনবি'শতি গড়জীত বা সদ্বংশজাত জানির। আপন তনরার সভি্ভ 
করদ রাজ্য মধ্যে মমূরভগ্ আয়তনে, । ্টাভাব জ্যেষ্ঠ আদিসিংভের পর্িণয় সম্পাঁ- 
লোক সংখ্যায় এবং রাঁজন্ব খিষয়ে সর্বাঁ । দন করিলেন। এই বিবাভেন পর 

পেক্ষা শ্রষ্ট। ইঠার পরিম।শ ফল প্রায় | জমদিগ প্রতরদ্বয় ১ ৫৮৮ সহ বাটা 
৪৩৫২ ব্ মাইল।*% লোক সংখ্যা প্রায় ঘাত্র! করিলেন। পগিম৮/ দেখিতে পাই- 

চাঁরিলক্ষ, এবং রাজস্ব পাচ লক্ষ টাক! লেন যে, 'মমূতধ্বজ বাজান উংপীড়নে 

ইহার উত্তর সীমা ধলভম ও সিংভুম, । প্রজাবর্গ বিদ্রোতী হইয়ান্ছ । এই স্বিধ| 
দক্ষিণ সীম! বালেশ্বর জিলা ও নীলগরি , পাইনা! স্গক্ষতির লদসিংহ নাদ। উপায়ে 
নামক করদ রাজ্য। পুর্বসীমা মেদিনীপুর হণন্ম জাতীয় প্রঞ্জাগণের প্রীতি লাঁভ 
ও. রালেশ্বর জিলা । এবং পশ্চিম সীমা | কৰিলেন, এবং তাহাদের সাঁভাক্যে ময়ূর, 

কেনুঝর নামক করদ রাজ্য । ধ্বচকে পন্বান্ত ও নিভত করিষা এই 

অপরাপর গড়জাত রাজোর ন্যায় ময়ূন- | ছ্যে আধিপত্য সংস্থাপন কবিরা বাঁওন- 

ভঞ্জও পর্বতময়; এবং ভূমিজ, বাঁথুরি, ' ঘাটা নামক স্থানে গড় নির্মাণ করিলেন । 

সাঁওতাল, কে!ল প্রভতি আদিম জান্তির ! ময়বচপ্রন অপরাপর অংশ জগিদার- 

আবাস। গণেপ অধিকারে রতিয়া গেল । 

ময়ুবভঞ্জ সম্প্রতি চারিভাগে বিভক্ত), জধসিংহ বিশ বসন রাজন করেন । 

সদন বারিপদা, পাঁচপীড়, বাঁওনঘাটা; গিতান মৃত্লুত্ন পর আদিসিংহ পিহৃসিংহা- 

এই তিন মহকুমার মধ্যস্তিত স্ুবিস্তৃত সনে আরোহণ করিয়া স্ববছবলে কেন্দু 

(ঝর পর্যন্ত অধিকাৰ ও প্রৃত্ব বিস্তার 

কথিত আছে যে, গ্রীষ্টীর ষষ্ঠ শতাব্দীর ঈ কবিনেন, এবং আধুনিক পাচপীড় মহকুমার 

শেষ ভাগ পর্যন্ত এই রজ্যে মঘুরধবজ উপাঁ- অন্তর্গত আদিপুর নামক স্থানে স্বনামে 

| 

ূ 

স্পীশশী শীত শিপশাশশা পি লিপি শশী শিপ শশী শট শট পি 

৮ পপ পাি  পিশিটিট 

”॥ 

-% 

শশী শা টি টি শিট শা তি শশা শিপন ৩ পাশপাশি শপশাটাশিশি তি শা 

মালভূমি, শিমলী পাল। 

ধিধারী এক আদিম জাতীয় রাজার অধি- ; একটা পল্লী স্থাপন পুর্্ক গড় নিষ্মাণ 

| কর্দি নিজে মঘৃকজঞ শাসন করিতে লাগি- কার ছিল। ৫৯৩ শ্রীঠাব্দ হইতে বর্তমান 

ভঞ্জ বংশ ইহাতে রাঁজহ করিয়া আসি-| লেন, এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে কেন্দুবারের 

তেছেন। রাজপুতনার অন্তর্গত জয়পুর | অধিপতি কর্িলেন। তদবধি কেন্দুঝরের 

রাজবংশের জয়সিংহ নামক জনৈক ক্ষত্রিয়, | রাজা অপুত্রক হইলে ময়ু্ততঞ্ব'শীয কোন 

আদিপিংভ ও জ্যোতিসিংহ নামক স্বীয় | ব্যক্তি এবং মযূরভঞ্জের রাজা অপুত্রক হইলে 

তনয়দ্বয় সমভিব্যাহাত্রে জগন্নাথ দেবের | কেন্দুঝরের রাজার কেন স্থান রাজ্য 

দর্শন উপলক্ষে পুরীধামে আসিয়াছিলেন। | প্রাপ্ত হইবার প্রথা চলিয়া! আপর“ছল। 

উড়িষ্যার সেই সময়ের রাজা জয়সিংহকে | ইংরাজ বাহাঁছুর ১৮৬২ সালে এই গিয়ার 
দে পপং ক পাপী পিপাস্পাশা সপ আপস 

_.* প্রায় ময়মদসিংহ জিলার সমান |... | ব্যতিক্রম করাতে কেনদুবর বিচুজ্রাহী 
৬১ 



হইয়াছিল তিনি, নাম অন্ু- | সজনাগড় বা না নীলগিরি বিদ্রোী হইয়া স্বতল্প 

সারে তদ্নিশ্মিত গড় জ্যোতিঃপুর নামে 

বিখাঁত। আদিপুর ও 'জ্যাতিপুরে সিংহ- 

বংশের কুলদেবতা কীচকেশ্বরীর * মন্দির 

আছে এবং তথাষ নাঁনা প্রকার খোদিত 

প্রস্তর দুষ্ট হয়। 

সঙ্গে বেদ্ধধন্মের কোন সম্পর্ক আছে 

কি না, জানি না। 

এই সকল 

ূ 
| 

| 
ৃ 
] 
| 

আঁদিসিংহ আপন বাহবলেশ্সমন্ত জমি- 

দারদিগকে একে এক পরাস্ত করিযষা 

ময়বধ্বাজের অধিকৃত সমস্ত রাজা করত্ভলস্ত 

রিলেন। এই রূপে ময়রধবজেব দর্প 

"সিংহ" পত্রিবর্তে 

"ভগ্” উপাধি গ্রহণ করিলেন, অধিকৃত 

রাজ্যের মযূবভগ্জ নাম প্রদান করিলেন 

এবং ময়ূরধবাজেব “ময়ূবচিহ্ন” স্বীয় রাজচিজ 
বলিয়া স্বীকাঁৰ করিলেন । 

প্রবাদ মযুরভঞ্জে প্রচলিত আছে। 

আদিভঞ্জ রাজকার্ধ্য শাসন সুবিধার জন্য 

ময়ুরভগ্তকে ভাগে বিভক্ত করিয়া 

প্রত্যেক বিভাগে এক এক জন করিবা 

সরবরাকার নিযুক্ত করিলেন । 

তাহাকে, রাজাবিস্তারে সভাঁয়তা করিয়া- 

ছিলেন, তাহানা সববরাকারী পদ পাইয়া 
ত হইলেন। ইহারা রাজাকে প্রতি 

বর্ষে “পেসকস” নামে কর প্রদান করিয়া 

স্ব স্ব সরবরাকারী মধ পুত্র পৌরাদিক্রমে 

ভগ্জন করিয়া নিজে 

ক 

1 
| 

ৃ 

| 
] 

এইকপ জন-' 

গড়জাত বলিয়া গণা হইয়াছে ; থিচিং, 
হল্দিপুকুর ও কোল্ভান সিংভূম জিলার 

ন্তর্গত হইয়াছে । আদিপুব, মসীপুর» 

কবঞ্জিয়া, রতনপুব ও ঠাঁকুরমুণ্ডা এই পাঁচ 

বিভাঁগ বা পীড় “পাচপীড়” নামক মহকুমার 

অন্র্পত হইয়াছে । বাওনঘাঁটী ও শিমলী- 

পল ছুই স্বতন্ন মহকুমা। উপবভাগ, 

বনহালি, রঞ্গনিয়া, ভরিপুব, ওলমরা 

গ্র্ততি দশটা পরগণা লইয়া সদর বাঁরিপদ 

সহকুলা গঠিত হইয়াছে | 

আিভপ্ত হইতে আন্ত করিয়া এই 
রাজ্যে ৪৩ জন ভঞ্জ বংশীয় রাজা রাজত্ব 

কবিয়ান্ছন। বাহুলাতাক তাহাদের নাম 

উল্লেখ করিলাম না । 

রাজধানী বারিপদায় প্রস্তরময় এক জগ- 

নাথ মন্দির আছে । পুনীর মন্দিব ভিন্ন" 

ঈদ্শ জগন্নাথ মন্দির উড়িমাঁয় আব নাই 

 বলিধা অনেকের পারণা। 

বাভারা 

বাজা বৈদ্যনাথ 

ভঞ্জ মাড়শ শতান্দীন্তে বারিপদায় রাঁজধাঁনী 

স্তঘপ্ন ও এই মন্দির নিষ্াণ করবেন । যখন 
মহারাপ্রদিগের ভস্ত হইতে ইংরেজ বাহাদুর 

উড়িষা। অধিকার করেন, তখন স্ুমিত্রা 

। দ্েবীভঞ্জ মমুবভঞ্জে প্রভত্ব করিতেছিলেন । 

প্রন্থত্ব করিতে লাগিলেন । যখন যে সরবরাঁ- 

কার 'অবাধ্য বা বিরোধী হইল, তাভার : বংশের নিয়মানুসারে কেন্দুঝর রাজবংশের 
বিভাগ খাস হইয়া শাসিত হইতে লাগিল। ব্রিবিক্রমভঞ্জ মযুরভঞ্জে রজপদ প্রাপ্ত 
এই রূপে ২১ বিভাগ খাসে আসিয়াছে কণ্তি- | হয়েন। 

পদা (১১) সরবরাকারের দখলে মাঁছে। 

* স্বানীয় ভাষায় কিঞ্ককেশ্বরী ব্ বলে। 

১৮১০ সালে তীভার মুভ্ুর পর তীাভার 

সপত্বী যমুনা দেয়ীভগ্ 

কাল রাজত্ব করেন। 

অবস্থায় পরলোক 

তিন বংসন 

তিনি অপুজ্রক 

গমন কল্লাতে ভর্জ- 

পূর্বেই বলিয়াছি, বিদ্রোহী হওয়ায় নীল- 
[পিশর, কোহলান, হল্দিপুখুর ও খিচিং 

(১) কপ্তিপদার জমিদার ২৭০ মাত্র পেসকুস 

এই চারিটা বিভীগ এখন মযুবভগ্জের অধীন দেশ, কিন্ত তহ।র আয় ৩১৬০৩ হইবে। 



পৌষ, ১২৭৯1) বল্লালচরিতম্। | ৪৭৫ 
সি 

নহে। মহারাজা যছুনাথ ভঞ্জ রাজস্ব খাসে | শারদ সত জমির করও বেশী নয়। তসর, 

আদা করিবার প্রণালী প্রবপ্তিত করেন, | লাক্ষা প্রভৃতি উৎপন্ন করিয়া অনেকে 

এবং তজ্ন্ত বেতনভোগী সর্দার নিঘুক্ত | জীবিকা নির্বাহ করে। জল বাঘু অতি 
করেন। ৫* বৎসর এই নিয়মে কার্ধ্য চলি- | স্বাস্থ্যকর । গাড়ী শকট চলিবার পাকা 

তেছে। যছুনাথ অতি গ্রতাপশাঁলী শাসন- | বাস্তার অভাব নাই । রাস্তার ধারে ধারে 

কর্তা ছিলেন; ইষ্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানি তাহার | ৭৮ ক্রোশ অন্তর পগিকদের রাত্রিবিশ্রাম 

সঙ্গে সতন্ধ সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হয়েন। কবিবার ঘরও আছে । স্বাভাবিক সৌন্দর্য) 

রাজা শ্রীনাথভঞ্জের কুশাসন সময়ে | চিন্ত সুগ্ধকর । একটী এপ্টাান্স স্কুল, ৪টা মধ্য 

'বওনঘাটী ও উপরভাঁগ বিদ্রোহী হইয়া | “শরণী বিদা$লয় এবং প্রা ৫০্টা প্রাইমারী 
ইংরেজ ।শাঁসনে আসিরাছিল। পরে রাজী | বিদ্যালয় ও পাঠশালা রাজার ব্যয়ে চলি- 

রুষ্ণচন্দ্র ভঞ্জ রাজন্ব পাইয়া স্রশাসন স্থাপন | তেছে। 

করিলে তাহাকে তাভা প্রত্যাবর্তন করা মযুরভঞ্জে, ভূমিজ, ভূইয়া, বাথুঁর, পুরাণ 
হয়। ১৮৮২ সাল তাভার মৃত্যু হয়। তদ- গ্রন্ততি জাতীয় লোকেরা উপবীত ধারণ 

বধি ময়ূরভঞ্জ ইংরেজ শাসনারীন হইয়াছে | | কৰে, এবং চাষবাস করিয়া জীবিকা নির্বাহ 

'নাঁবঙ্চলগ রাঁজ। শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ সুশিক্ষিত ও ূ করে। শ্রীকৃষ্ণের বে নন্দবংশে জন্ম, তদ্বং- 

স্থচতুর, ইংরেজী ও সংস্কাতে ব্যুৎ্পন্ন। | শ শাম অনেক গোপ মঘূরভঞ্জে আছে । তাহারা 

১৮৯১ সালে রাজত্ব পাইবেন । রি কন্থ উপবীত ধারণ করেন না। * 

মঘূরভঞজ্জের প্রজার অবস্তা অতি উত্তম। ময়ুরভঞ্জের নদী সমূহে স্বর্ণ এবং পর্বত 

বাস্ত ভূমি ও রবিশস্ত জন্মে । এইব্ূপ ভূমির ূ সমূহে লৌহ পাওয়া যায় । * 

জন্য কর মতি সামান্য, নাই বলিলেও হয়। র শ্রীতীনাগ দু 

পপ পপি | €& ৮ 9৮প ০৯৯ ৪. পিস পশপিপাপাসস 

বল্লাল চরিতম্্। 
(সমালোচনা ) 

“পেন যদি আজ ভরত সঙ্গ, 

অভিনব কিছু দেখাব রঙ্গ ॥৮ 

কবিচুড়ামণি কালিদাস মস্তক হইতে | সাবে “টাইটেল”, পেজ হইতে এই গ্রন্থের 

বাগ্দেবীর রূপ বর্ণনা আরন্ত করিয়াছিলেন ; সমালোচনা আরম্ভ করিব। ভরসা করি 
আলা আমরা। তারতীর বরপুন্রের পবিত্র পদ | পাঠকগণ অদ্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন 

স্মরণ পুর্ব্বক তাহার প্রদশিত পদ্ধতি অন্ু- ইহার টাইটেল ?গজদী এইরূপ ;- 
পপ পাস ০৮ সক অপ লি পাপা আর 

পা শপ প্ পপশি পণ পপাপিপপপিশ পা জপ * পািপিপীতি পি শি স্পা পপাীসপিজ পি রপ্ত 

* অনেকে মনে করেন, ্ষ্টের ম্ঠ শতাব্দীতে বিক্রমাদিতোর প্রাদুভাব ; তাহাপ দুতঠ তিন শত 

বৎসর পরে রাজপুতদের অভ্রাদয়। এই গ্রণনানুসারে পঞ্চম শতাব্দী হইতে উতৎ্কলে কেশবী শর সঙ্জে 

১ক্ে গ্রব শের উদম, বিগাস হয় শ!। 



৪৭৬ নব্যভীরত । 58৫ নবম সংখ্যা 

বল্লালচরিতম-_-শমুক্ত গোপালভটট বির- | আড়াই গা সার্টিফিকেট হাসীল বরা 

চিতম্--শ্রীযুক্তীনন্দ উষ্ বিরচিত পরিশি্ 

সহিতম্--শ্রীশশিভৃৰণ ভট্টাচারধ্যেন অনুদ্রি- 

তম্--প্রেসিডেন্সি কালেজ সহকারী সংস্ক- 

তাধ্যাপকেন-শীহরিশ্চন্দ্র কবিরক্কেন সং. 

শোঁধিতম-কলিকাতা রাঁজধান্তাম্ গিরিশ 

বিদ্যারত্ব-ব্ঘমস্থ চতুরর্বশ-সংখ্যক সত্মনি-_ 

গিরিশ বিদ্যারত্র যন্ত্রে 
চার্ধোন মুদ্রিতম্ আ্হরিশ্ন্দ্র - কবিরত্বেন 

প্রকাশিতঞ্চ ইত্যাদি” 
এক ভট্টমূল গ্রন্থ প্রণেতা, খ্িতীয় ভট্ট 

পনিশিষ্ট লেখক, তৃতীয় ভট্ট অনুবাদক ও 

মুদ্রাকর, চতুর্থ ভর সংশোঁধক ও প্রকাঁশক। 

এইরূপ চত্ুর্ভট্র যোগ দেখিয়া আমরা 
বিস্মিত হইলাম । 

শ্রীশশীভূষণ ভট্টা- 

| 

| কালেজের 

৷ হইয়াছে কিনা, তাহ জগদীশ্বরই জানেন। 

৷ কিন্ক কোন কোন মহাআ। অনুরোধে পড়িয়া 

৷ সার্টিফিকেট দিয়াছেন বলিয়া বোধ .হয়। 
'। কেহ বা স্বীয়নাম জাহির করিবার জনাও 

সার্টিফিকেট দিয়াছেন । সর্বশেষে সংস্কৃত 

ভূতপুর্ব অধ্যাপক পণ্ডিত 

গিরিশ্চন্দ্র বিদ্যারত্ব মহাশয়ের সার্টিফিকেট 
দেখিতে পাইলাম। হরিশ্চন্ত্র ও শশীভূষণ 

ভট্টনুগল বিদ্যারত্ব মহাশয়ের পুত্রধুগল। 
পুত্রের প্রকাশিত গ্রন্থে পিতার সার্টি 

ফকেট ভট্টশ্গেব একটি ফল বলিতে 
হইবে । এই অস্ত গ্রন্থ মুদ্রাযস্ত্ের গর্ড 
। হইতে একবারে আড়াই গণ্ডা সাটফিকেট 

ভাবিলাম, এই যোগের 

ফল না গ্ানিকি একটা লণ্ড ভণ্ড কাও ূ 

ইবে ; প্রকৃতপক্ষে 9।তাহাই বটে। 

“ শ্রীগুক্ত ৮ ও শ্রী” দেখিয়া ভাবিলাম, 
ভট্ট চত্ুষ্ঠ সকলেই জীবিত, কিন্ত ভূমিকা 

ও গ্রন্থ পাঠ কপ্িপ্া দেখিলাম “শ্রীযুক্ত” 

ভট্টগণ বহুদিন হইল মনলোক হইত বিদ'ন 

গ্রহণ পূর্বক প্রতলোকের আশ্রয় গ্রহণ 

করিয়াছেন । কিন্ত “শ্রী” সংঘুক্ত -উষ্টযুগল 
অদ্যাপি ভন সংসান্নে লীলাখেলা করি- 
তেছেন | 

সাবধান । তোমাদের গুরু মভাশয়ে অবি- 

ধানে “আমুক্ত” অর্থ মুত । 

গিরিশ বিদ্যানান্সের লেন ২৪ নং 

সহ ভূমিঈ হইয়াছেন | সমাঁলোচকের বিচারে 

'এই সকল সাটিছ্িকেট প্রনাণ স্বরূপ কখনই 
গ্রহণ কব! যাইতে পারেনা, অতএব তাহ! 
বঁতল ও নামস্ত্ুর। 

ভদনন্তন ভূমিকা । “বাত হাত কাকু- 

ডের তের হাত বিচি।” অক্ষর গণনা 

করিলে বোধ হর মুলগ্রস্থ হইতে ভূমিকার 
অক্ষর 
2 লি ১৬ ভমিকার লিখিভ হই 

সংশ্যান্যুন হইবে না। 
[ছে যে, বল্লাল 

সেনের গুরু গোপাল ভট্ট ১৩০০ শকাব্দে মূল 
প্রসিডন্নি কলেজেব ছাত্রগণ : 

ভব- 

নের পরিবর্তে এইন্লপ সংকস্কেরিকেনি ঝাড়ি: 
বার প্রয়োজন এই ভ্টঘুগ হইতে উদ্ভূত 

হইনাছে। টাইটেল পেজ উল্টাইরা দেখিলাম, 

সার্টফিকেট একভাঁড়া অর্থাৎ আড়াই গণ্ডা) 

সার্টিফিকেট সকল গুলিই ত্রাঙ্ষণ পণ্ডিত 

গ্রন্থ রচন? করিয়াছিলেন । আর নবদ্বীপাধি- 
পতির আদেশে শকান্বে আনন্দ 
ভট্ট দ্বারা ইনার পরিশিষ্ট রচিত হইয়াছে 

কলিকানার যুঙ্গী (মুগী) কুলতিলক 
পন্পচন্দ্র নাথের পুত্র বাবু চন্্রকুমার নাথ, 
মহাশর” এই গ্রন্থের সন্বাধ্রিকারী। তিনি 

৯১৫০০ 

৷ কবিরত্র ভট্টকে এই গ্রন্থ অন্থুবাদ করিয়া 
' মুদ্রিত করিবার জন্য অর্পণ করিয়াছিলেন । 

৷ কনিরব উটের অবকাশ ন। থাকাতে তিনি 

মহাশয় ণণের প্রন্্ত! টতৈলনট দ্বাক্কা এই ূ ঠাহার অন্তজভট্রকে ইহার অনুবাদের 



পৌষ, ১২৭৯ । ) বল্লালচরিতমূ | নদ 

সস ৬ ০০্প 
স্পেস 
লিক শীত ০ 

পক ত এলআছো? নিত শশী চিত পি ৯ 

া্ লীন, আণ। প্রাচীন আধ্যগণ মে জীবনচারিত 
শুদ্ধ সংযৌগে চাল জাতির উংপন্তি' রচনায় কিরূপ সক্ষম ছিলেন, হর্মচরিত্তই 

হইয়াছিল, আর এই ঘোঁর কলিকালে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ । শুণবান-গুণগ্রাহী, 

যুঙ্গীভট্ট শিলনে িল্লালচরিত” নামক নিদ্বান--বিদ্যোৎসাহী «পরমেশ্বর পরম 
অদ্ভুত গ্রন্থের উৎপত্তি । । মাহেশ্বর নিশঙ্কশঙ্কর পরমভ্টারক মহা- 

আমরা বাঁল্যকালে দিদিমার নিকট এক- । রাজাধিরাজ বল্লাল সেন দেবের গুরু 

টুকু ইতিহাস শ্রবণ করির।|ছিলাম, তদ্দারা । শীয় শিষোর কুৎস। কীর্তন করিবার 
অবপত আছি যে, ১৩০০ শকাব্দ ১৩৭৮ ' জন্য “ বললাল চরিত” লিখিতে প্রবুত্ত 

খ্রীষ্টাবে ৭৮* হিজরি অব, খাঁতনাঁগা পাঠান : হইরাছিলেন, কোন : সুবোধ ব্যক্তি ইনা 
নরপতি সামস্ উদ্দিন আবুল মোজাফর বিশ্বাস করিতে পারে? মূল গ্রপ্ঠ পাঠ করিয়া 

ইলিয়স সাভার পুত্র আবুল মোঁজাহেদ , দেখিলাম, ইহাতে বল্লালে; চরিত্র বর্ণনা 

সেকন্দর সা বাঙ্গাল! দেশ শাঁদন কপ্িতে- | কিভ্ই নাই। ইহার পুর্ন খণ্ড ব্রাহ্মণ, কাযস্থ 

ছিলেন; স্তর ১৩০০ শকান্দে 'বল্লালের । প্র্নতির কুলজিগ্রন্ত হুইন্তে সংগৃহীত । 

গুরু গোপালভট্ট দ্বারা মূলগ্রন্ত রচিত ভওযার : উন্তর খণ্ড আদ্যোপান্ত একটি অদ্ভুত" কাণ্ড । 

উক্ত সম্পূর্ণ মিথ্য। | ইহাতে আছে কি--্বল্লালের রাঁজো 

নবদ্ীপের বাঁজবংশের ইতিহাসও আমর! ! লাঁকসমূভের পাঁপাচাঁরণ, স্বর্ণ বণিকদিগের 

'একটুকু জ্ঞাত আছি। নবঙ্গীপ বাঁজ- | মবশ্তা, বল্লভানন্দের বিদ্রোহ, উহার দমন 

বংশের স্থাপনকর্তী ভবানন্দ সমদ্দার হুগলীর 7 “চষ্টা, যোগীদিগের সহিত বিরোধ, বলদেব 
কাঁননগ্ুই দপ্তরে কার্ধ্য করিয়া “মজুমদীর” ! ভট্ট ও যৌগীরাজেন্ন বচপা, যোগিরাঁজ কর্তৃক 

উপাধি প্রাপ্ত ভন। ১৫১৮ শকাব্দ তিনি ১৪টি বলদেবের নিক্ষাসন, বোগীদিগের দমনার্থ 

পরগণাঁর জমিদারি স্ব ও “চৌধুরী” উপাধী : বালের নিকট ব্রাক্ষণদিগের অন্থুরোধ, 

প্রাপ্ত ভইয়াছিলেন। ১৫৩৫ শকাঁবের | বন্লাল সেনের ক্রোধ ও তাভার, স্ুবর্ণবণিক 

ফরমাঁণ দ্বারা তিনি ওখড়া প্রভৃতি ৪টি ' ও যোগিদিগের জাতিপাতনার্থ প্রতিজ্ঞা, 

পরগণা প্রাপ্ত হইবাছিলেন। রা সময | সবর্ণবণিকদিগের কর্তক দাসত্ব কার্ষ্য 

নবদ্দীপ নগরী তাহার ভস্তগত হয়। ভবাঁ- প্রতিবন্ধকতাঁচরণ, উতভাঁর প্রতিকারার্থ 

নন্দের প্রায় এক শতাব্দী পর তাহার উন্তর ' বল্লালের চিন্তা, দাস্ত কর্মে কৈবর্তদিগের 

পুরুষগণ“রাঁজ” উপাধি প্রাপ্তি হইরাছি'লন। | নিয়োগ 1 *  কৈবর্তদিগের চিহ্ন ধারণ 

সুতরাং ১৫০০ শকাবে নবদ্বীপাধিপতির ; শদের পক্ষে কাষ্টমাল! ধারণের আবশ্তকতী, 

অনুমত্যম্থসাঁরে এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট রচিত | ধৌগীদিগের মধ্যে কতগুটির বল্প।লের রাঁজ্য- 

হওরাঁর উত্ত্ি সম্পূর্ণ মিথ্যা । যু্গী হিট্তৈমী 

অর্থপশাঁচ-উতিহাসিক ও ভৌগোলিক । পূর্কবাঙালার কৈবর্ভগণ অনঃচবী় অতরাং 

তত্বানভিজ্ঞ কোন আধুনিক ভট্ট দ্বারা এই ]: বপালের প্রতি দোষারোপ করা অন্যন্য হইয়াছে। 

রচিত হইঘ়াছে | সমালোচকের বিচারে তিনি । (গঙ্গার নিকটবর্তী স্থানেই কৈবর্ত আঈদনীয়। ইহা 

শ্সলের জন্ঠ দিত হওয়ার উপমুক্ত পা ' গঙ্গার মাহাজ্মা, বল্লালের নহে!" 

৩০০০০ 

* মিথ্যা কথা | সেনর|জ। দা বাঅধানী প্রদেশে 



নব্যভারত | ( অষ্টক খণ্ড, নবম সংখ্যা । 

ভাঁগণও কতগুলির চিহ্ত্যাগ ই ই ত্য এ 

মন্থরবংশাব লী, দক্ষ কন্য (গণ, ও রুদ্র ও রুদ্রাণী- 

দ্রিগের নাম যোশীদিগের শ্রেণী ভেদ কুদ্র- 

দিগের বংশ, বিন্দুনাথের জন্ম ( এই বিন্দুনাথ 
হইতে যোগীদিণের উৎপত্তি ) তৎপর ত্রঙ্গ- 
বৈবর্ত পুরাণ হইতে শঙ্কর হাতি সমতের 

উৎপত্তি বৃত্তান্ত সংগৃভীত হইন়াছে। 
আমাদের প্রথম আপত্তি এই_-ঘোগী ও 

(মুঙগী) যুগী একজাতি নভে । যাঁহাদেব জন্ম | 

মৃত্যু লীলা খেলা সমস্থই মারহাট্র! ডিস্চর | 

মধ্যে হইতেছে, ধান্ বুক্ষ নামক মহারুক্ষের ; 

আরুতি বর্ণন করিত যাভাদের গলদঘন্খ : 

উপস্থিত হয়, তীাহারাই বোধ হয যোগী 

জাতিন সংবাদ নাজানিতে পারেন । 

ক্ষ'লার পশ্চিম প্রান্তস্থিত হুগলী বদ্ধমান 
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' তিনটী ও বল্ালচরিত হইতে 

হইতে আরস্ত করিয়া বাঙ্গালান্ন পুর্ব সীমান্ত- 

স্থিত তিপুরা পর্যান্ত ধহার। ভ্রমণ কিনছেন, 

তাহার। অবগত আছেন যে, আমাদের দেশে 

যোগী নামক এক জাতি লোক বাস করে, 

ইহাদের সংখ্যা অতি অল্প । ইহাঁর। প্রধানত 
সন্গ্যামী বেশে ভিক্ষ। করিনা জীবিকা নির্নাভ 

করে। এজন্য পুর্র্ব বাঙ্গালাঘ ইহাপিগকে 
“খেলান্ত যোগী” অর্থাৎ ছদ্মবেশী যোগী 

এবং পশ্চিম বাঙ্গালান ইচ্াঁদিগকে “সন্ন্যাসী 
যোগী” বলিয়া থাকে । অ+্ম'দিগের দেশীয় 
যু্গী (সুগী) গণ সেই কুলুৎপন্ন বিন্দুনাথের 

বংশধর বলিরা পরীাচিত, ভইবাঁর জন্য 

লালায়িত হইয়াছে। 

চনায় তাহাদের এরূপ যদ্ব নিতান্ত ঘ্বণাঁ- 

জনক । 

ভগবান মনু বলিয়াছেন, মানব ধর্ম 

শাস্ত্রে যে সকল জাতির নামোল্লেখ করা 

হয় নাই, ব্যবসায় দ্বারা তাহাদের জাতি 

নির্দেশ করিতে হইবে। যদ্দি ব্যবসায় 

] ঞ্যা 

। করিয়। 

দোড না হব কেন? 

আমাদের বিবে-. 

বারা ্গী যেন) জাতির র উৎপত্তি নির্ণয় 

করিতে হয়, তাহ! হইলে বোধ হয় ইহ 

বল! নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না যে, তন্ব- 

বাম ও কোন প্রকার নীচজান্তির সংযোগে 

যী জাতির উতপন্তি। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত-, 

পুরাণে যুঙ্গী (ৰগী) জাতির উতপস্তি, বৃত্বাস্ত 

অন্যরূপ লিখিত হইয়াছে । তদপাঠে 

অবগত হওনা হায় ঘে, বেশধারীর. ছছ্স 

(খলান্তযেগীর)ওরসে গঙ্গা- 

যুগী 

সন্া।সী অর্থাৎ 

পুত্জাতির রমণীর গভে যুঙ্গী অর্থাৎ 

জাতির উৎপত্তি । 

বরালচবিত প্রণেতার অসাধু ব্যবহার 

প্রদশন জগ্ত এস্থলে ব্রহ্মবৈবন্ত পুরাণ হইতে 

৪ টি শ্লোক 
চে 

উদ্ধ্ ত করিব । 

লেট।ভ্রীবর কম্যায়াং গঙ্গাতীরে চ শৌনক | 

বভুব দ্যো যে। বালে। গঙ্গাপুবঃ প্রকীন্তিতঃ ॥ ১০৭ ॥ 

গঙ্গ পুত্রস্ত কগ্ঠায়াঁং বীযেণ বেশধ্রিণত | 

বড়ব নেশধ!রীচ পুত্র যুঙ্গী প্রকীত্তিতঃ ॥১০৮॥ 

বৈগ্া্ীবব কম্ঠ।যাং সদা; ৩1 বছুবহ ! 

গ্যত্ত, পৌগু,কশ্চব ভুবহ ॥ ১০৯ ॥ 

ব্রগবৈবন্ত পুরাণ, ত্রঙ্গখণ্ড ১৭ ম অধায়। 
হংপর বন্গাল চরিত শ্রবণ করুন-_ 
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লেটান্তীবর কন্যায়াং গঙ্গ।তারে চ নিশ্চিতম | 

বভৃব সদে।| মে। বালো গঙ্গ'পুত্রঃ প্রকীন্তিতঃ ॥ ৯০ ॥ 

গঙ্গ পুত্রস্ত কম্ঠায়* বাষেণ বেশধারিণঃ | * 

বভুব বেশধারীচ পুতো। সুষ্গী প্রকীর্তিতঃ ॥ ৯১ ॥ 
ব্রহ্মপুত্র কুলে যুঙ্গা বনতি বাদ্যকারক2। 

সংস্কার বিহীনশ্চৈব শ্টৌচাচ|র বিবর্জিত; ॥ ৯২। 

বৈগ্ঠ।ভীবর কনায়।ং সদাঃ শুপ্তী বতৃবহ | 

শুতী যোমিতি বৈশ্য তত, পৌও,ক শ্চাপাজায়ত ॥ ৯৪ ॥ 
বণ্ত।(ল চরিতম্। ৪৯, ৪৩ পৃষ্ঠ।। 

্্মবৈবর্ত পুরাণে শৌনকখষিকে সন্বো- 

* শশীতূষণ ভউ “বেশধারিণ” শব্দের অদ্ভুত ব্যাথা? 

ইহাকে নটন্থির করিয়াছেন। বিদ্য।র 



, শবটা উঠ'ইয়! 

পৌষ, ১২৭৯1) 
পি পিন. 

পিসী শা পপি কী 

এজন্য ১০৭ শ্লোকের প্রথম চরণের শীনক” 

দিষা বাল চরিতের 

৯০, শ্লোকেরন প্রথম চনাণ 

বল্লালচরিতম্ । 

ধন করিয়া জান্ছিনুন্ান্ত বলা হইয়াছে। 

“নিশি”, ৰ 

শন্দ বসান হইয়াছে । ব্রহ্মটববর্ভ পুবাণের 

১০৯ শ্লোকের দ্বিতীন চরণেন “পৌওু,কশ্চ 

বভৃবহ'ত পদটি উঠাইরা বল্পালচরিতের 

৯৩ ক্লোকের দ্বিতীয় চত্রণে পৌ 

কশ্চাপাজাত'” সন্নিবেশিত হইবাছে। 

তন্বান্ীত উল প্রবাণের উল্লিখিত ১০৭, 

১০৮, ১০৯ শ্লোকের সভিত বল্াাল চলি 

তর উল্লিখিত ১০, শ্রাকেল ৯১, ৯৩ 

মধ্যে কোৌননপ বৈলক্ষণ্য দু হস না। 

বপ্পালচরিত- কিন্তু পাঠকগণ 

লেক কি মাঁশ্চদা কৌশলে ৯১ শ্লোকটি 

দেখুন, 

মধ্যস্থলে সন্নিবেশিত কব্ধাছেন । বোধ 

ভয়, গ্রন্থকার ভাবিঘা ছিলেন, যৃঙ্গী 

দিগকে একবারে উড়াইনা দ্রিবার উপাঁয় 

নাই | কযামামার” দেশে বরাতি দেওস! 

হউক, কে তাহার খবর লইনবন। কিন্ত 

গ্রন্থকাঁরের ছর্ভীগ্য বশত সমালেচিক “ত্রহ্ম- 

পুরকূলের” খবৰ বিশেষ রূপে রাখেন । 

বৌদ্ধাদ্রোহী ব্রাঙ্গণগণ প্রাচীন গ্রন্থগুলি ক 

মাটী করিয়াছেন। তাভাঁর পর আবান 

এসকল কুকাণ্ড কেন? 

উপসংহারে আমরা আর একটী কথা উনল্লপখ 

করিব, ভাভা ব্রা্গণ পঙ্ডিতদিগের ব্যবস্থা | 

এক নির্ধবোধ জমিদ'র পুন “হেগানোট” 

[য়া টাঁকা উপার্জন করিত এবং 

বলিত “বাবা কি কল করিয়া গিয়াঁছেন 

শাম দন্তখত করিলেই টাকা 
র মান |* 

পাওযণ 

আম+্দর ত্রাঙ্গণ পঙিতেরাও 

বলিতে পাঁরেন, *গ্রাচীন পি»পুরুষগণ কি 

শন্দব কৌশল করিয়া গিয়াছেন, বাবস্থা! 

দিচলিই টাঁকা পাঁওয়া ঘাঁয় |, 

বন্লালচরিতের ভূমিকার 1%০* পৃষ্টা 
' টাকার লিখিত- ভইয়াঁছে যে,“বল্লাল রাজার 

বাজ তীভার আজ্ঞায় ইহাদের (যোগীদিগের) 

তথাঁয় বাঁদাকারক যৃঙ্গী জাতি নাই। 

পশ্চিম বাঙ্গালা যগীগণ যে বাবসার 

ঘ্বরা জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাঁকেন, 

পর্ন বাঙ্গালার যুগীগণ দেই ব্যবসাঁয় অবলম্বী। 

এই গ্রন্থে এইরূপ আগ্রম, বাগ্রম পাগ- 

লামী ডের আছে। কিন্ত তাহার প্রতোক 

বিষয়ের সমালোচনা 

অবকাশ নাই । আমরা বাঙ্গালায় ইতর 

করিবার আমাদের 
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কলিকাতা বাহির সিমুলিয়া নিবাসী পরম- 

পূজ্পাদ পণ্ডিত গ্রাবর ৮ ভরতচন্তর 

শিরোমণি ও নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিত 

৬ রজনাথ বিদ্যারত্র এবং দেশ (দেশান্তরের 

৭৪ মণ্ডলীর শান্বান্রঘারী ব্যবস্থান্থুসারে 

ইহাদের বংশধবেরা সন ১২৮৪ সালের 

১৪ ফ্বান্তুন তারিখ ভইতে বিধি পূর্বক 

গাঁবশ্চিন্ত করিয়া ক্রমশ বজ্ছোপবীত গ্রহণ 

করিতেছেন 1”, 

৮ভরতচন্দ্র শিরোমণি ও অন্ঠান্ত কষেক 

জন পণ্ডিতের প্রদত্ত একথণড মুদ্রিত 

বানস্তা পুস্তক আমরা পাঠ করিয়াঁছি। 
] 

যদি শ্রী বাবস্কাকেই লক্ষা কলা হইয়া 

জাতি সমূহের উন্নতির সমূহ পক্ষপাতী, ৷ 

কিন্ত এরূপ ঘ্বণিত পন্থা কেহ অবলম্বন 

করিলে আমরা তাহাকে 

পারি না। একেত বৌদ্ধ-বিপ্রবের পর 

প্রশ্রয় দিতে 

দ্বারা এই ব্যবস্থা সমথিত হয় নাই । 

ৰ 
| 
1 

থাঁকে, তবে ততসধন্দে আম "দন প্রধান 

আপত্তি এই যে 

(১) কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ (কৃতি আরতি) 



(অধম থণ্ড, অষ্টম তা । 

(২) পাতি জা লোৌতভি যে কোন 

বাবস্থা দিলে সমগ্র হিন্দুজাতে তাহা 

সঙ্গত বলিয়। স্বীকাঙ করিবে কেন! 

(৩) ব্যবস্থা যোগীদঙগের জনা প্রদন্ত 

হুইয়াছে। 
(৪) যুঙ্গী (ষ্গী) জাতির সহিত ইহার 

কোঁন সম্পর্ক নাই । 

“নদীয়ার চাদ" ব্রঙ্গনাথ বিদ্যার 

মহাশয়ের ব্যবস্থা আমরা দশন কলি 

নাই । কিন্তু 'বিদ্যাবত্রখড়” বঙ্গীয় পাঠক- 

দিগের নিকট বিশেষ রূপে পরিচিত। 

বঙ্গের শিরোভষণ মহান্ভব বিদ্যাসাগর 

মস্থাশর বলেনষে “বিদ্য!রত্ব খড়” ব্যবস্থা 

দানে দাঁতাকর্ণ ছিলেন। তাহার নিকট 

যেব্যক্তি যেরূপ ব্যবস্থা প্রীর্ঘনা করিতেন, 

তিনি মুক্ত হস্তে সেই রূপ ব্যবস্থা প্রদান 

করিতেন। কোন এক জমিদার পরি- 

বারে পৌধষ্যপুত্রের কলে * “বিদ্যারত্রখুড়” 
উত্য় পক্ষে ব্যবস্থা প্রদান পূর্বক অনেক 

পি তপন নিহিত ঘেন নিহত | 

রূপের ভুলনা নাই যেন রতিপভি ॥ 

রসিচকর চুড়ামণি সর্ব গুণাকর | 

ল্শালের শিরোমণি দয়াল সাগর ॥ 

স্গরবোধের অগ্রগণ্য দানে কর্ণপ্রায় | 

'ঘই যে বিধান চায়, মেই তাহা পায় ॥ 

এবিষয় কেহ নাহি তাহার সমান । 

একমাত্র তিনি নিজ উপমান স্তান |, 
তাহার গুণের কিছু করিব বর্ন | 

অবহিত চিন্তে সবে করহ শ্রবণ ॥ 

পাঠকগণ “ব্রজবিলাস”* পাঠ করিলে 

“বিদ্যাবন্ধ খুড়র" কান্তি কলাপ অবগত 
পারিবেন। এবম্রকার পিত- 

গণেন বানস্ত। কোন স্থবোধ ব্যক্তি গ্রাহা 

করিতে পাঁবেন না। 

বাবস্থাদাতী পণ্ডিতগণ নূতন স্মৃতি 
প্রস্তত করিরা বলিতেছেন, ব্রক্মা মুখ হইতে 
ঞরাঙ্গণকর্ণ হইতে যোগী, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, 

উরু হইতে নৈশ্ঠ,পদ হইতে শৃদ্রেব উৎপত্তি। 

৮৯75 
হঠঠ্ত 

টাক লাভ করিয়ছিলেন। তাহার এরূপ মমুখেন উৎপন্তি বিপ্রঃ কর্ণে যোগী হাটৈবাচ | 
কীরন্ভিকাহিনী দিগস্ব্যাপী। 

লোকের ব্যবস্থার মূল্য এক কপ- 

দক হইতে পারে না। আমরা "ত্রজ- 

বিলান মহাফাব্যের” ুচনাটি এইস্থলে 

এবম্প্রকার [বাছুঃ ক্ষ উরুর্বৈশ্য; পাদৌ শুদ্দাধাতিন্তথা ॥ 
স্বৃতিশান্ত্রেন অবমাননাকারী এবম্প্রকার 

“ব্রা্গণ পুঙ্গব” দিগকে পাগল! গারাদে 

প্রেরণ করা উচিত কি না, পাঠকগণ তাভাঁব 

উদ্ধৃত করিয়া “মধুরেণ সমাপয়েখ্” করিব । বিচার করিলেন । 

ব্রজনাথ বিদ্যারত্ব বেহুদা পণ্ডিত। 

আঁপাদ মস্তক গুণ রতনে মিত ॥ 

শুভক্ষণে তারে মাতা ধরিল উদরে। 

নাহি দেখি সম তাঁর ভূবন ভিতরে ॥ 

ভা বিধাতঃ ইারাই হিন্পন্মেব রক্ষক ও 
ভিন্দ সমাজের নেতা। এইরূপ মহারোগাক্রান্ত 

সমাজের কি পুনরুদ্ধারের আশা আছে । 

শ্রীকৈলামচন্দ সিংহ 



বাঙ্গালার জমিদার ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত | 

সভ্য জগতে উচ্চশ্রেণী দেশের মুকুট- | বন্দোবস্ত শেষ হইলে কর আদায়ের সুবিধা 
মনি হইলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীই প্ররুত শক্কি- | ও দেশের শান্তি রক্ষার জনা প্রাচীন ভুস্বামী 
শালী। উচ্চশ্রেণী অথবা তৃস্বামিগণ ; এবং প্রভৃভক্ত উপযক্ত কর্খচারীদিগের 

বিশেষ. চেষ্টী করিয়াঁও তাহাদের ন্নতির | মধো বন্দোবস্তী ভূমি সকল জিম্বা করিয়া 
পথ রোধ করিতে সক্ষম হইতেছেন না। | দেওয়া হগ্স। এ সকল ভৃস্বাগী এবং 

শিক্ষা ও সভ্যতার রদ্ধির সহিত এ দেশেও | কর্মচারিগণ জিখ্বদার শবে অবিভিত হই- 
মপ্যবিত্ত শ্রেণী ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করি- | তেন। পারসা “ঁজন্বাদার+ শব্দ অপত্রংশ 

[তছেন। আঁমাদের বঙ্গদেশ ভূম্বামি- | ভই “্মিদার” শব্দ উৎপন্ন ভইবাঁছে। 

প্রপান স্থান। বঙ্গালাৰ ভূমাধিকারিগণেত্র | সকল জমিদারগণ অপিকৃত স্থানের 

পূর্বতন ও বর্তমান অবস্থার বিষয়ই এই | শংন্ি রক্ষার জল সব্ণা বাঁধা ছিগেন। 

প্রবন্ধর আলোচ্য । দন্তা তক্কর প্রভতির দও করিতে সক্ষম 

হিন্দজাতির প্রকুত ইনিভাস নাই | ছিলেন । প্রজাদিগের সর্ধ প্রকার আবেদনের 
স্তরাঁ হিন্দু বাঁজত্ব সময়ে জদিদার | বিচার "9 মীমাংসা করিতেন।  এতটিনন 

শ্রেণীর অবস্থা কিৰপ ছিল, তাহা! স্থনি- | প্রপ্ধন প্রধান ভুমাধিকাবিগণের জ্যেষ্ঠ 

শ্চিত পরিজ্ঞাত হইবার উপায় নাই। | পুর উত্তরাধিকারী ভইত, জুতরাং তায় 

পুরাণাদিতে যে সকল সামন্ত ও ক্ষুদ্র কদর |ল্রাতার বিরোধ উপস্থিত ভইলেও স্থাবর 
নরপতিগণের নানোল্লেখ আছে, তাতাদের | সম্পস্তি বিভক্ত হইত না। নান্ধ।র, খাঁমার, 
অধিরুত ভূমির সভিত তুলনাঁর বণ্তমান | চাকনাণ ভূমি প্রভৃতির রা'জন্ব ছিলনা । 
সময়ের প্রধান গ্রান জনিদারদিগের | সাবারী জগ] ভূমাধিকারিগণের প্রাপ্য ছিল। 
অধিকৃত ভুমি ল্সানতন তইবে না। তবে | বাদসাহী আমলে বাঁজস্ব আদায়ের 

তৎকালের সামন্ত-রাজা প্রন্ৃতির অতি | স্ুবন্দোবস্ত ছিল না। প্রায় ভূমাধিকারীই 
দোর্দগ প্রতাপ এবং স্ব স্ব অপিরুৃত | ষথা সমরে রাঁজকর প্রদান করিতেন না। 

রাজত্বের প্রৃতিপুঞ্জের উপরে অসীম | এক এক ভূস্বাদীর নিকট বহু টাক! 

ক্ষমতা ছিল, বর্তমান সময়ে তাহার | বাজস্ব বাকী পড়িলে রাজ কর্মমচাঁরিগণের 

শতাংশের একাংশও নাই বলিলে অত্যুক্তি | চৈতন্য জন্মিত। সময়ে সময়ে জমিদারগণ 

হইবে না। রাঁজস্বের জন্য অন্ধকারাবৃত ফ্র্গন্ধময় কারাঁ- 

মুসলমান রাজত্ব সময়েও জমিদার ! গারে অপরিসীম যন্ত্রণা (ভাঁণ করিয়াছেন । 

শ্রেণীর অবস্থা বর্তমান কালের স্তায় হীন | আবার কেহ কেহ রাজস্ব একেবারে ন 
ছিলন1। বাদসাহ আকবরের সময়ে রাজস্ব ূ দিয়াও সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন ইয়া 

সচীব রাজা! ভোড়লমল কর্তৃক জবীপ ও ] গিয়াছেন। রাজদরবারে ফল্ুচাবীন্দশের 

৬২ 



৪৮২, নব্যভীরত | (অফীম খ্, নবম সংখ্যা। 

অযথা প্রাধানা ছিল। যে সকল ভূম্য- ূ  দশটাকা বৃদ্ধি হারে খাজনা আদার করে 

ধিকারী উক্ত কর্ম্মচাবীদিগকে সন্থষ্ট রাখিতে | দুভিক্ষের দরুণ ফৌহ ফেরী প্রজার 

পাঁরয়াছেন, সম্ভবতঃ 

দায় হইতে মুক্ত ছিলেন) পক্ষান্তরে 

কর্ম্চারীদিগের বিরাগভজন হইগা বহু 

ভূৃস্বামীকে কারাগারে ভীষণ যন্শীক্র প্রাণ 

পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে । কর- 

আদাঁঘ়ের স্থুশঙ্খলা থাকিলে বাঁদসাহগণ 

নিশ্চিন্ত থাকিতেন, অপিচ এই, কলক্কে'ও 

কলক্কিত হইতে হইত না। 
মুসলমান রাজত্বের 'অবনান এবং 

ইংরাজ রাজত্বের অভ্যদয়ে ভারতবর্ষের 

অবস্থা অতি শেচনীষ হইয়া উঠে। 

অরাজকতা উলক্ষ কপাণ হন্ডে সকল 

শ্রেণীর লোকের গৃহে গৃহে বিচরণ করি- 

যছিক্প। [ডলভৌঙী প্রভৃতির সর্ব সংহা- 

রিণী দীতি ভারতকে উতসন্ন করিতে 

প্রস্তুত দেপশল আপামর 

সাধারণ হইতে স্বা্রীন রাজাধিরাজ পর্য্যন্ত 
বিকম্পিত স্থইরা উঠিশাছিলেন। ধার্মিক 
মাত্রেরই সর্বনাশ, কেবল ছুই এক জন 

অধার্মিক পাষণ্ডের স্ুথের পৌষমাস 

উপস্থিত হইরাছিল। 

এই সময়ে বাঙ্গাল! দেশে (১১৭৩) ভয়- 
স্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। বহু লোক 

অদ্ধীহাবে অথবা অনাহারে প্রাণ ভাগ 

করে। বহুলৌক খাদ্য আহার করিয়া, 

রোগ ভূগিয়া ইহজগত হইতে প্রস্থান 
করে। উদরের দায়ে অনেকে স্ত্রী পুত্র 

কন্যা পর্য্যস্ত বিক্রয় করিয়াছিল । এই ভয়- 

স্কর দুরিক্ষের বংসরেও কোম্পানীর ভার- 

প্রাপ্থ কর আদায়-কারক ছুবুত্ত মহম্মদ 

রেক্তা খা বাঞন্জশ্ব আদায় করা হইতে বিরত 

খঁক। দ্ুুন থাকুক, অধিকন্ধ শ্তকর। 

ভইঘাছিল । 

পাস পপ পা পাকা প 

তাহারাই বাজস্বের ূ থাঁজনাও বাকী গ্রাজা হইন্তে ভীষণ অন্যা- 

চারেৰ সহিত আদার কমিতে কুষ্টিত হয় 

নাই। দুভিক্ষে ও রেজা খীর অত্যাচারে 

বাঙ্গালার একতৃভীয়াংশ লোক শমন ভবনে 

গমন করিয়াছিল । ইংবাঁজ এই অত্যাচার 

বিলরণ অবগত হইর1ও রাক্গস্য ক্ষতির 

সহসা 

কবিতে সমর্থ ভন নাই। 

১৭৫৭ গ্রীষ্টান্দে পলাবীর যুদ্ধে ইংবাজ- 

গণ জবী হইলেও ১৭৬৫ খ্রীঃ হইনেই এদেশে 

ভীভাদের রাজত্বের স্ুত্রপাত তয়। উক্ত 

খাবে হ্াহারা সম্রাট সাহ আলমের নিকট 

হইতে বাঙ্গালা, বিভার ও উড্ভিষ্যার থেও- 

ঘনানী প্রাপ্ত হইনা গ্রকৃত পক্ষে এদেশ শীগন 

করিছে আনস্তকরেন। ই*রাজ রাজহের 

শৈশবকাঁলেই ছুর্ডিক্ষ রাক্ষসী দেশ এক 
পার উত্সন্ন কব কৃশাসনে, সন্তবা- 

তারক অর্থ লোভ, বাজপুরুসগণের অবি- 

বেচনার উৎসয়ের শেষে সামার যাইয়া উপ 

শি ভয়। 

আশঙ্কায় কোনও 

অর্থ লাভের সহিত 

দেশের স্রশীসনে কুষ্ঠিত নাহন। অনায়াস- 

ললভ্য উংসন্ন প্রায় বিরাট রাজনের অরাজ- 

কনার কাহিনী লণ্ডনে মাইয়া পঁহুছিল । 

ডাইরেক্টরগণ ব্যস্ত হইয়া! উঠিলেন। মস্তি 

ক্ষয়কারী বহু চিন্তার পর এদেশে দশশাল। 

বন্দোধস্তের বাবস্থা করিলেন । এই বন্দো- 

বস্তে গ্রজা সুখী হইল, জমিদারেরও আয় 

বৃদ্ধি হইল। আপাত-ঃ সর্বাপেক্ষা বাজাই 
সমধিক লাভবান ভইলেন। আশাতীত 

রাজস্ব লাভের সহিত তিনি দেশে শাস্তি 

সংগ্কাপনে সক্ষম হইলেন । প্রজা ও জমি- 

গ্রতিবিধান 

্ 



পি সিপাপসপািপিশীসপপী পতি 

পৌষ, ১২৯৭ ৷) বাঙ্গালার জমিদার ও টিরস্থায়ী বন্দোবস্ত । ৪৮৩ 

দারের স্বত্ নির্ধারিত ভওয়াঁয় কোন পক্ষেই ণত হইয়াছে। বৃক্ষ এক, কিন্তু ফল ছুই 
আপত্তির কারণ রহিল না। সর্বা মঙ্গল- 

প্রদ দশশালা বন্দোবস্ত অবশেষে চিরস্থারী | দ্বিতীয়টা মহাকাল অর্থাৎ মাকাল। 

বন্দোবন্ডে পরিণত হইল । ডাইরেক্টরগণের 

অন্তিষ্ক-ক্ষয়কারী চিন্তা পপিণামে তুল 

প্রদান-করিল। কঠে।র “ক্চর্যযান্ত” 'আই- 
রগ 

নেন কুপাঁয় তাহাদের রাজন্বথ আদায়ে আর. 

কে1নও বিদ্ব বাধা রহিল না, কিন্ত দেশের 

গণ্য মান্য প্রধান ভূমাধিকারীদিগের মধো 

অনেকের বিস্তৃত ভূমি সকল হস্তচ্যুত 
হইল | * 

। 

স্থারী বন্দোবস্তের বীজ বাঞ্গালাঁৰ উর্কাৰ 

নব অন্ধ দেখিয়। । ক্ষেত্রে রোপিত ভইল | 
প্রজা ও জমিদার দুই তস্ত 
বাঙীকে মা নীর্বাদ করিল । 

বুদ্ধির সহিত 

ক।ভাবিক, সুতরাং 

বাড়িতে লাগিল। 

র'ন্ন্ব বাড়িল না। 

স্বাভাবিক হাঁস লাগিল, 

ধানের মণ ছয় আনা আট আঁনা ছিল, এখন 

এক টাকা হইল । গ্রজার উপর জমিদানের 

থাজানা বৃদ্ধির উপায় ছিল, লেখা বাহুল্য 

জমিদার সেই সুযোগে স্বীয় ক্ষতি পুলণ 

করিলেন । 

রাজস্ব সমভাবে রভিল। 

চিনস্থাখী বন্দোবন্ত রূপ বক্ষ এক্ষণে 

বিশালতা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে শাখা প্রশাখা 
বিস্তার করিতে লাগিল । 

ভুলিরা ইংবাজ 

লোক সংখ্যার 

(০ 

ভভতে নিণনে সি 
. মানুষের সাধারণ ধর্ম । 

কিন্য স্তাযী বন্দোবস্তে বাজান 

একটী আঁটি শৃন্। লেংড়ার আম, 

প্র- 
মটা ইংরাজ লইতেছেন, নিরতিশয় আগ্র- 

ভের সহিত দ্বিভীয়টী আমরা গ্রহণ করি- 

জাতীয়। 

[ছি । 

মে সপ্ভাব আর নাই। 

ভমির আঁদর 3 মূল্য বৃদ্ধি 
জমিদারের খজানাও. 

ভিডিও অনয আজিব: 
এদিকে অর্থের মুল্য: 

রোডসেস্, পব- 

লিক্-ওয়ার্ক-মেস্ প্রতি অসংখ্য সেস্ রূপ: 

শাখার বৃক্ষটী শোভিত হইর়াছে। ফুল. 
পুর্বে ধরিয়াছিল, এক্ষাণে তাঁভা ফলে প পথি- ; 

শানপাশ শা শশ্পী পিপি শপ শপ ীপশজীদ পাশাপাশি ০৩০ 

ঈ* কুষ্নগরের রাজা, দিন।জপুরের রাড, . নাটো- 

বের রাজা ও তারপ।শান মহাশয়ের প্রস্ততি । 

বট, অশ্ব প্রহ্ৃতি পাদপগুলির শাখা 

প্রশাখ। কালে যেন প্রকাণ্ড মহীরুহে 

গবিণত হয়, (স্থাফী বন্দোবস্ত রূপ বৃক্ষের 

সেস্রূপ শাখাগুলিও কালে প্রকাণ্ড মহী- 

রুতের আঁকাঁনই যে ধারণ করিবে, চিন্তা- 
শী মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। 

পুর্ধ্বে জমিদার ও প্রজার মধ্যে পরস্পর 

যে সাব ছিল, নান] কারণে বর্তমান “সময়ে 

সাধারণ প্রজাগণ 

ছমিদাঁরকে ঘেমন ভর্ভা কর্তা বলিয়া জানি, 

[খন আবার আশ্রয়দাতা, শ্পেছশীল ও 
পনমোকাঁরী বলিক্া? মনে করিত; স্থতরাং 

সবব্তাঁভাঁবে জমিদাঙের অনুগত ও 'অন্ুরত 

শরণাঁগতেতর প্রতি দধা প্রকাশ 

জমিদারগণ অত্যস্থ 

প্রজাবতসল ছিলেন । তাহারা প্রজাদিগকে 

সস্তানের গ্কায় দেখিতেন। প্রজার সুথে 

হইতেন, প্রজার ভুঃখে সতান্ুভৃতি 

একশি করিতেন । সময়ের পরিবর্তনে বিশে- 

ননঃ গবর্ণমেণ্টের নব নব আইন কানুনের 

মভিমাঁয় জমিদার ও প্রজার মধ্যে সন্ভাবের 

পরিবর্ধে, বিবাদানল প্রজ্ছলিত. হইয়াছে। 
নৃন গ্রজাঁসত্ব ও খাজা বিষয়ক আইন, 

সেই প্রজ্জলিত হুতাঁশনে পন ঘন আহুতি 

গ্রদান করিতেছে । 'আমবা,দেশিব'ও দেখি- 

০তছি না, ভাবিয়াও ভাবিতেক্তি না, কেবল 

দগ্ধ হইতেছি । 
শিক্ষার দোষেই বল, আর সমারির পরি- 

সখী 



৪৮৪ 

বর্তনেই বল, বাঙ্গালার অধিকাংশ ভূম্যধি- 
কারিগণ খণগ্রস্ত । পাশ্চাত্য সভাতার 

আপাত মনোরম চাঁকচিকাময় বাহ্াড়ম্বর 

গুলি জমিদারদিগকে ক্রমেই অস্তঃসার শৃন্ত 
করিতেছে, তাহার উপর আবার ফাকা 

উপাধির প্রলোভন ' 1 মিত্ররাজী, করদ 

রাজা, পেন্সন প্রাপ্ত রাজাদের ছাড়িয়া 

দিলেও, রাজ্যশূন্ত দিল্লী দরবারের রাজা, 

জ্ববিলির রাজী, দানের রাজা,* অদানের ৃ 

রাজা, কে, সি, এস্, আই, মহারাজায় দেশ : 

অলিতে 

ৃ মাকাল? | 

সমাচ্ছন্ন । পাড়ার্গায়ে, 

গলিতে, হাঁটে বাজারে সর্ধত্র রায় বাহাছুর। 

যে দেশে এত “বাহাছুর”, সে দেশে আবার 

কাপুরুব কোথায়? শারদীয় মেঘের ফাঁকা 

গর্জনের সঙ্গে কবি রাঁজকৃষ্ণের এই মহা- 
মহিম, প্রবাল প্রতীপাণ্ধিত রাজ বাহাছুর- 

দের কথা মনে পড়িয়াছিল । 

“কিসের কিসেব্র বাঁধা? সাহেবে চাভিলে চাদা, 

সতত অযৃত লক্ষ অনা'সে বিলায়, 

হায় একি অবিচার, কার টাক] হয় কার, 

পর ধনে পোদ্দারির এই বাবসায় 
ধনীরা প্রজার ধনে ধনীত্ব ফলার ! 

রাজা রায় বাহাদুব, লভিতে বাঙ্গালী শুর, 

ছিছিরে জীবন কাটে ইতরাজ সেবায় 

থাঁনিক কাগজ দিয়ে, রাশি রশি টাকা নিয়ে 

তুর ইংরাজ বেশ চাতুরী খেলায়! 
৬ গং ৬ ঁ 

সহারে, 

নিলি) পি ল 

পা ০ পাপ 

। শাসানে 

নব্যভারত | ( অষ্টম খণ্ড, নবম সংখ্য] 
পাপ পাপা পা সিসির 

মিতবায়ী, মিতাচারী, সুশিক্ষিত ভূম্য- 

ধিকারী খণ প্রাপ্ত না হইলেও উপাধি- 

লোভ-শৃন্ত কিনা, বলিতে পারিন1। যাহাহউক্, 
“লজ্জা ঢাঁকিবার জন্য বস্ত্র চাওয়ার” লজ্জা 

দূর করা দূরে থাকুক, তাহাদের ধন ভাঁগুার 

সামান্য অভাব মোচন করিতেও উনুক্ত 

' নছে। 

1 “সুই স্থত্তো পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ ভতে 

দিয়াশলাই কাটা তাও আসে পোতে” ! 

পুর্বে বলিয়াছি, চির স্থায়ী-বান্দোবস্তে 
আমরা যে ফল লাভ করিয়াছি, তাহা 

দেশের সুশিক্ষিত কুবেরদিগের 

ধনরাঁশি সেই মাকাল ফল লাভের জন্ত 

বাধিত হইতেছে । তাহার তালকের পর 

তালক, পরগণার পর পরগণা ক্রয় করিবেন, 

বহু বৎসরে ও সেই মূলধন পুনরায় গুঁকে 

আসে কি না সন্দে5, কোম্পানীর কাগজের 

তাড়ায় লোহার সিদ্ক পুর্ণ করিবেন, 
তথাপি অশেষ লাভজনক স্বদেশের মঙগলকর 

বাণিজা সদ্বাবভার 

করিবেন না । 

ইংরাজ আজ প্রায় সমস্ত ভারতের 

একই বাজার অধীনে, একই 
শাসিত বোম্বাই ও কলিকাতা 

তুলনা কর, দেখিবে, চিরস্থায়ী বন্দেবিস্ত 
বাঙ্গলার সর্বনাশ করিয়াছে কিনা? 

বোস্বাই আটা শূন্য লেংড়ার আম পায় নাই, 

বাবসায়ে ধনের 

অধিপাঁত। 

এদিকে নিজের শিরে, ছিছিরে, ছিছিরে ছিরে ূ পাইবেও না, কিন্তু আমাদের স্তায় মাকাল 
বিলাতী পাকা ধিক বহে লয়ে বায়, 

গাঁ নী সং ঁ 

হাঁত পাসকলি আছে, তবু বিলাতের কাছে 

কি লজ্জা ঢাকিনে লক্জা! বন্্রধানি চায় ! 

গা স ঁ রি 

বাঙ্গালী বিষন “বাক। বিশাল পরাষ 1” 

সংগ্রহ করেনা । বাঙলার জমিদারগণ 

অলসতার সজীব প্রতিমুত্তি? ইহারা ভূমি 
হইয়া গদি তাকিয়ায় বসেন, আর আল 

। বোলার অন্বরি তামাক্ টাঁনিতে টাঁনিতে 

| খণ অথবা মোকর্দামার বিষয় ভাবেন, আর 

| 'ভালিতে ভাবিততই ভবলীলা সাঙ্গ করেন । 



পৌষ, ১২৭৯।) চৈতন্য চরিত ও চৈতন্য রা (৪, ) ূ 
পি পাস্পাসস পা্পীপকিল  পিপপীদা  শীশীপীী কপ পি স্ি 

প্রবন্ধের ুধবনধ বলিয়াছি, সপ্যবিন্ত 

শ্রেণী ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিতেছেন । 

সে শক্তি কিরপ ধীর গতিতে সঞ্চিত 

ভইেতছে, তাহা! প্রবন্ধান্থরে লিখিব। এই 
শ্রেণীকেও লক্ষ্য করিদন। কবিবর রাজকুঝঃ ূ 

তাহার .“শারদীয় জলদ খন্ড” যাহা বলি- 
য়াছেন, তাহার কিয়দণ্শ উদ্ধত করিয়াই 

গুবন্ধ শেষ করিন। 
| 

৫_ বাঙ্গালী মাত্রেই অই, 
নিরেট পাগল মেঘ সন্দেহ কি তাষ? 

নাশিতে দেশের দুখ, বাকো ভয় শত মুখ 

কবন্ধের মত কিন্ক কাজের বেলার । 

৪৮৬ 

(8 টি । 

পন্ছটার মব্যে বেমন আরম্তুলা, 

সমৃচের মধ্যে বাঙ্গালী সেই স্থান লাভ 

করিয়।ছে কি না, তাহা ও সনদের কথা | * 

সঃ ্ঁ স্ঁ ৫ গা 

বালক ক্রীড়ার মত, সভা কবে কত শত 

বন্ত্তা বিতর্ক তর্ক যেমনি ফুরায় 

আকাশ কুম্ুম সম শেষটা দাড়ায় ! 

কারে বলে দেশোন্তি,নাহছি জানে একরতি 

সকলি সম্পন্ন করে কথার কথায়” 

আমরা মুখে যেমন রোখা, কাজে তেমন 
যেমন এরগু, 

সভাজাতি 

পার জা 

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর নাব্য চৌধুরী । 

সা ২ পিছ পা শি সি এলি 2.৮ শি 

চৈতন্যচরিত ও টচৈতন্যধর্ম । (৪০) 
দক্ষিণাপথে- রামানন্দ সঙ্গোৎনব । 

রামানন্দ রায় উত্তর করিলেন, আদি 

এ সব তব্বেরকি জানি? তুমি যাহা বলা- 

ইতেছ, শুক পাখীর ন্তায় তাভাঁই বলিয়া 

যাইতেছি। তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বব; হৃদয়ে 

প্রেরণা দিতেছ, জিহ্বাঁয় তছুপযোগী কথাও 

ফুটাইতেছ ; আর আমাক মুখ বীণা যান্বের 

ম্যায় বাজিয়। যাইতেছ । 
শ্ীচৈতনা রামানন্দের কথায় বাঁধা দিয় 

বলিলেন, আমি মায়াবাঁদী সন্ন্যাসী, ভক্তি- 

তত্বের কিছুই জানি নাঁ, সার্ধভৌমের সভ- 
বাসে আমার হৃদয় নির্মল হইলে তীহাঁকে 
কৃষ্ণ ভক্তিতত্ব কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। 

নিনি বলিয়াছিলেন, বামানন্দ বাতীত কুষ- 

কেহ জানে মা। তোমার মহিম| 

শনিরা তোমার নিকট ভক্তিতত্ব শিক্ষা 

করিতে আসিয়াছি। তু'ম এখন আমাকে 

সন্নাপী দেখিল। ও্ততি করিতেছ, এই কি 

তোমার উচিত? শান্নযাসী, পরম হংস হই- 

লেই হয় নাঁ। ঘিনি শ্রারুঞ্চের তত্ব জানেন, 

তিনিই শুরু । শুদ্র ও কৃষ্ণতত্ববেত্তা হইলে 
পরম গুরুতর পূজা ?ণইবার যোগ্য । আমাকে 
সন্যাসী জ্ঞানে বঞ্চনা কপসিও না। বাঁধ! 

কৃষ্ণ তত্ব বলিয়া আমার অভিশ্গাষ পুর্ণ 

কর। 

ভক্তি 

০ 

* উতরাজ রাজত্বের পূর্ধ্বে বাঙ্গল।র জমিদারদের অবস্থা কিরূপ ছিল, 1৮1 বিশেষরূপে জানি» হইলে 

প্রত "জমিদা, কার্য সন্বন্ধর নি্মাধলী" [দর্শ তূমাধিক।রী রাজা সুযাকাস্ব আচায বাহাদুব 

পাঠ কবু। 



নব্যভারত। (অষ্টম খ, নবম সংখ্যা । 

» রামানন্দ রায় মহ টার ত ও মির | আননোর মধুর রস আস্বাদন করাইতে | 

হইয়াও গৌরের ব্যাকুলতা ও অন্থরাঁগ 

দেখিয়া ভাবপ্রেমে টলমল করিতে লা'গি- 

লেন এব* অনুরাগ ভরে বলিয্লা উত্ঠিলেন, 
বুঝিলাম তুমি সুত্রধার, আমি নট; তুমি 

যেমন নাচাবে, আমাকে তেমনি নঠচ্তে 

হবে। তুমি বীণাপারী, আমার জিহ্বা 

শ্রুতি তাহাঁকেই “রস” বলির! নির্দেশ করিয়া 

ছেন। 'অনন্দ রূপ লীলা-তত্ব ও রস-তবের 

সঠিনত প্রকটিত হইলেই কৃষ্ণ জপ নিম্পন্ন 

'হয়। যাহা খাটি রস তাহাই অনৃত, আর 

বীণাযন্ত্র, তুমি যেমন বাঁজাইবে, তাহাকে 

তেমনি -বাঁজিততি ভইবে। শুনখ ই্রীরুষ্তই । 

স্বয়ং ভগবান, পরম ঈশ্বর, সর্ধ অবতারী ও 

সর্ব শ্রেষ্ঠ । তিনি সচ্চিদানন্দ বিগত, সর্ব 
শ্চর্য্য, সব্ধ্ব মাধুর্যা, সন্ন রস পরিপূর্ণ ব্রজেন্ত্- 

নন্দন | তীঁভার অপ্রাকৃত নব ঘৌবন, 

চিনি' চির নূন পরম মন্দর। অনন্ত 

বৈকৃ্ঠ, অনন্ত ত্রহ্গাণ্ড ও অনন্ত অনত 
সকলেশ আশ্রয়। যত সাধক 

এটি টি শত, দঙ্গলের উক্তি ও 

াশ্রনও বেন ও দিষনও বাটেল। 

যত ভন্ভি, ষত শক, সব 

ব্সিত। তিনি পলম পুকষ, 

রসমল) 

জঙ্গম, সকলেদই চিন্তকর্ষক; এন 
আপনার 'মাবুর্্যে অপেনি বিভোঁব হই! 

আপনাকে আপনি আিঙ্গিতে চাঁভেন। 

ষত রস, 

কি পরুন, কি বেবি কি স্যাবর 

যাঁভী অমুত, তাতাই চির নুতন, তাহাতে জর। 

বাদ্ধপা, ক্ষর, বিনাশ কিছুই নাই। আবার 
ঘা! শীলা, তাতাই পরম গ্ুন্দর সর্ব, চিনা 

কষ, পরম কল্যাখমর়, অরূপ রূপমাধুরী' 
ঠা “খন দেখুন কু স্ধ চিন্তাকর্ষক, 

' গতম আ্ুন্দর, নবকিশোর অগ্রাকৃত পুরুষ 

_ পপি ০ পপ পাপা 

গ্রাতি 

শ্ীচৈতন্য প্রেমাবেগে বলিলেন, বুঝাইয়া 

বল। 

রামানন্দ উত্তর করিলেন, সচ্চিদানন্দ 
পরমেশ্বরের মানন্দেই স্বষ্টিলীলা। শ্রুতি 

বলিতেছেন, আনন্দ জপ ঈশ্বর হইতেই ত্যষ্টির 
'আরন্ত ! আনন্দন্রপেই গত এবং আনন্দ- 

রূপেই পর্যবসিত। তিনিতো আপন 

আনান্দ আপনি মাতোরারা । তবে আবার 

লীল! কেন? 

ইহার উত্তর এই গে জীবকে সেই 

কিনা? আনন্দ রূপ হইতে স্বষ্টি-লীলা, ইহা 
বুঝা মান, তিনিই সকল অবতারের 

|), সক কাধা দূল কাবণ, 
সকগ বৈকঠ সকল ত্রঙ্গাণ্ড ও সকল ইশ্ব- 

অধাপ্বল। জড় জগতে অতীত 

ধামের নান আটব্কৃঞ্ঠ, তাহার ভিনটা প্রকার, 
ভেদ আছ । মযুা জন রাজ্য, দ্বাত্িক। 

সপন শে£ ব্র্গপান মাধুধা 

পপিপু। সেঙ শ্রজ্ধাম ওক্কঞ্চের নিভা 

লালাণ সেখানে ভিন অপ্রাককৃত 

মাতার 

সেখানে 

প্রন সুন্দর জয় সথ', নিপদ সম্পদ, 
রগ বোকেব একমাত্র বন্তু। সেখানে 
উ্বর্প- বা চিদ্বিভূতির লেশ মাত্র নাই। 
অথচ দাম্ত গেবার পরম পাত্র । আর 

সেগানে তিনি শুঙ্গার রসমন নব নাগর । 
ভাতে ভাক্স পধ্যন্ত সমর্পণ করলেও হৃদ- 

অ।বেগ যায় না, সকল.দিনাও আন্তি 
কুলার না। এইতো শ্রীরুষ্ণ-তন্ব সংক্ষেপে 

বলিলান। সহজ ২ জিহ্বা হইলেও কৃষ্ণের 
| গুণ বলিয়া শেষ কনা বায় না।. 

১ ৯৮ 

ভিড 

আবভার বাহাছের 

নর 

ঈশ্বধা ধান, আস 

ৰা [শি । 

নারে 
ব| এননা-নন্দন, (পতা 

বাঙ্দল্যে ক্রাড়নান। 

শন 

বিনে বলিতে রায় রামানন্দ অধৈধ্য 



পৌষ, ১২৯৭।) 

হইলেন। গৌরগ তাক্হি্ম ভাবে শুনিতে ; পুর্বে বলিয়াছ্ছি, সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের আনন্দ- 
লাগিলেন । 

রাম।নন্দ রায় বলিলেন, এখন ীর।ধি- 

জার শন্ব কিছু বলিতেডি। ভীকুফেস 

অনন্ত শক্তিৰ ধো তিন শক্তি প্রধান 

গা চিচ্জক্তি, ,মায়াশল্ডি 9 জীবণক্তি 

প্রথমাটী অশধনঙ্গী, দ্রিভীসটী বডিবক্ষা "9 

ততীরটী টন্তা। ইভান মগ্যে "্অস্ুলক্ষ। 

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্নম | (৪০) ৪৮৭ 

্ূপই লীলার মূল কারণ । সুতরাং এই 

' স্গসান্ভাগ করিয়া থাকেন | 

চিচ্ছন্তিই স্টাভার জপশক্তি। সে শক্কি 
ঈপ্বর স্বদ্পে না থাকিলে, ঈশ্ববন্ব অসম্ভব 

ভধ, তাহারই নাঁম চিচ্ন্তি। এই শল্তি 
ঈশ্বর্তব্বে 'গভপ্রোতন্ধণে চিরবিবাজিত। 

জবশক্তি বা ক্ষেত্রজ্ঞণক্তি কখন ঈশ্বরভলে 

প্রকটিত গাঁকে, কখন বা 

ক্তাতা 

তইতে প্রকটিত। 

“প্রভাব বস্তার না কনিশা 

গাকে, এজন্য তাহ! 

তাঁংপর্ধা এই 

দাদকি না, সে 

আলি মাষাশন্তি ভগবান 

হই] ভা 

$ জ্্য নট শু! | 

€ 

বাহরঙগা | 

[ন, ভগবানের পুর্ণ 

শক্তি কিছু স্থপ্টিকাধ্যে নিশক্ত হয় নাই । 

অন্যন্লাংশ মাত্র বিশ্ব বচনাপ্র লিপ্ত থাঁকাঁ 

স্থ্ট পণার্থমাত্রে 

করিয়াছে । 

একথা 

3 হাল লু 

কাজেই 
এই অপূর্ণ ভ নিবন্ধন 

বংস্বপে মাপনার 
ভাভাঁর বাভিন়ে । 

অপূর্ণতা লাভ; 

উহ্নারী 

ভ্রান্তি বা মোঁভেব অদীল হইয়াছে । ইভাঁর 

নামই মাম্বাশভ্ি। সে ষাহা 

চিচ্ছক্তিকে প্রধানত ভিনভাগে বিভল্ঞ 

কর! যাইতে পাঁরে। সঙ্চিপানন্দ ঈশ্বরের 

বা ণনত্যন্ব প্রকাশিকা শক্তিন নান 

সন্ধিনী; “চিৎ, বা চৈতন্য প্রকাশিকা-শভি 

নাঁন সম্িৎ ; "আর আনন্দ বা আহ্লাদ 

প্রকাঁশিকা-শক্তির নাম “হলাদিশী । শক্তি 

হউক, সপ্দাষ 

ভিয় ঈশ্বরত্ব জানা যায় না; সুতরাং এই ! পার! 
সকল শক্তি বাঁ প্রক্তিই আমাদিগকে পরম ; উ 

পুরুষ- ই্রারুষকে জানাইয়া দিতেছে। অধরের তান্ুল রাগ; 

সপ  সাস্পীপ্ী পপসপীপাকপাপিপাশাশা | পপ শী পপাপসপপপপীসপ পাপী শীন্টি তিল পিশাশশিশী ৩ 

এ স্তারিভাব অস্থি হয, 

হলাদিনী শক্তিই ক্ুষ্ণকে আভ্লাঁদ দান করে, 
গথবা সুথরূপ কুঞ্ক ভলাদিনী দ্বারা লীলা 

'আবাঁব ভক্ক- 

19 এই হল।দিনী দ্বারা স্থখরূপ কৃষ্ণের 

এ আস্বাদন কবিয়। তএব 
জানা যাইতেছে, ভগবানব জাঁবভীয শক্তির 
নধো হল।দিনীই সর্নশেষ্ঠা। হলাঁদিনীর 

সান অংশ অর্গাৎ হলাদিলী হইতে জুখাস্বীদন 

বিলে ভগবহৎ হছদয়ে বা 
০ পাশা 

থাঃকন। 

"শক্ত হাদয়ে 

তাঁহার, নাম 

'ন্দ চিন্ময় ্স; বাহার অপর নাম প্রেম । 

প্রন আবার প্রগাঁচ হইলে যাা স্তারী 

ভান নাম মহাঁভাব। আরাধিকা 

ভাব স্বরূপিনী বই আর কিছু,লন। 
এই ভাভাঁব সমস্ত চিন্তার সাঁর চি 

চিফ'গণি। চিশ্তামণিই আরাপিকবি প্রক়ু 

স্বনপ, "অর ললিতার্দি সধীনিচধ তাহার 

কাবাবাহ | ওরাধাওর প্রাকৃত কাঁয়। নাই । 

আবর্ধিত কৃষ্ঞস্নেহই তাহার উজ্জ্বল বর্ম। 
কক্ণা রসের তারলায বা চির নবীন রসের 

৪লাবণারসের অমুত জলে রাধারূপ যেন পুনঃ 

পুনঃ সাত হইয়াছে । লঙ্জারপ শ্যাম-সাটী ও 

রষ্তান্তরাগ রূপ রক্তসাটা পধ্যাক্ক্রমে রাঁধা- 
দোংব শোভা বন্ধন করিতেছে; প্রণয় বা 

মন বঞ্চুলিকার বক্ষ সমাচ্ছাদিত | সোন্দর্ময- 

কুপ্ম, প্রণয়চন্দন এবং স্মিত কাস্তি-কপুরে 

হআঙ্গ বিলেপিত ও শ্রীরুঞ্চের উজ্জ্বল বস 

মগমদে চচ্চিত। প্রচ্ছন্ন মান কীহার বেণী- 

আচ 

শা শ্হা 
৮ ০ 

0১ মু 

শি রর 

বিনাস, আর রস শাস্ত্রে যাহাতে বয়িকার 

ধীরাত্সক গুণ বলে, তাহ। তীশ্া!র 

স্তমাঙের প্রবাস; অনুরাগ হার 

প্রেম কৌন্রিঙ্য পয়-. 



৪ ৮৮ 

নের কজ্জল। সুদীপ সপন্দিক ভাব, হর্ষাদি 
সঞ্চাপিভাব, 2 দিত 25 তি 

স্বের বিংশতিভাষ ক্টাহার এ॥আক্ষের ভূষণ । 

ব্লোকো যত গুণ শ্রণী আছে, তাভা 

তাহার 'অঙ্গের পুষ্পনা*17 সৌভাগা রূপ 

টার তিলক লঙ্গাটে সমুঙ্জল, আর প্রেম- 

বৈচিত্রা রত্রাদিতে কলেবর । 

তিনি মধা বয়ঙ্কা হইলেও কিশোরী । 

নিজাঙ্গ-সৌরভ-পরাঙ্কে কুষ্ণলীলাবিভাসিনী 

বস৮।- 

হত 

মনোবুন্তি সথীনিচরে পন্নিবুতা ভইঘা 

শ্রীরাধিকা সদ! আকৃধ্ সঙ্গ চিন্তা 

করিতেছেন ; কষফ্ণনান গুণধশঃ শ্রবণ করি- 

তেছেন এবং কৃষ্ণনাম গুণপশঃ কীর্তন 

কিতেছেন। ভিনি নিরন্তর ভগবান্ 
শ্রীকৃষ্ণকে উজ্জল রসের মাধুর্য মম্বাদন 

করাঈতে ঘন্রবতী। রাখার ন্যায় সৌভাগ্য- 

শালিনী কে? তীভার নায় সুন্দরী ও 

কলাবভীই বাকে হইতে পালে? আীরাধি- 

কার গুণ শ্রীকৃষ্ণ স্ধা। করিতে পারেন 

না, তা জীব ছার কি বলিবে ? 

শ্রীগৌরাঙ্গ উত্তর করিলেন, ইহাতে কৃষ্ণ 

হইতে কৃষ্ণলীলার গৌরবই অধিক বুঝা 

ধাইতেছে । লীলাময়ী শ্ীরাধিক হইতে 
আনন্দ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ লীল! সম্বন্ধীয় মধুর 

রস আশ্বাদন করিয়া বিভোর হইতেছেন, 

তাহাতেই ্রীরাধার এত গৌরব । আচ্ছা 

এই যে কষ্চলীলা মনোবন্তি রূপ সথাব 

কথা বলিলেন, ইহা কোন্ তত্ব? 

রায় রামানন্দ বলিলেন যে, স্য্ জীবকে 

স্বীয় আনন্দরস আস্বাদন করান, লীলা- 

প্রকাশের যেমন এক উদ্দেশ্ত, তেমনি 

লীলার উজ্জ্বল মাধুর্য রস আস্বাদন করিয়া 
স্বকীয় পূর্ণানন্দকে উচ্ছাসিত করা৷ অপর 

উদ্দেশ্ত । বিন্দু সিন্ধুসঙ্গমে যেমন 

নব্যভারত। (অন্টম খণ্ড, নবম সংখ্য | 

সুখী হইবে, আবার সিন্ধু ও বিন্দুর বিন্দু দান 

পাইনা তঁতাপিিক জখী হইয়া থাকেন | 

জাবেব প্রেম ভগস্প্ন, ভগবানের প্রেম 

জী; এই বিনিমরে কি অশূর্ম আনন্দ- 

লহরীই উঠিষা থাকে? পরা প্রকৃতি ও মভা- 

ভাবমম়ী গ্রীবাঁধিক1! ভিন্ন এই অুখ-লহরী 

ভুলিতে কাহার ৪ সাধ্য নাই । কিন্তু কৃষ্ণ- 

লীলার মভাভাবমনীব বিকাশ তে! সখীর 

গাঁভাঁষ্া ভিন্ন ভইতে পাঁরে না। মভাঁ- 
ভাবকে পরিপুষ্ট কবে কে? লীলাঁমধের 

আনন্দ চিন্মর রসের যত কিছু বৃত্তি আছে, 

শাহানা মঙ্গল, সৌন্দর্ধা, শোভা, চির, 
স্থুাব,স্থৃতাস্ত, প্রণন,অন্থক্লতা প্রড়তি দা] 

কিছু লীলামরী সদ্নন্তি, তাহারাই নিরন্তর 
শহাভাবের পরিপোবিণী। যেমন ক্ুত 
ক্ষদ রঙ্গিণাসঙ্গমে মহানদী পরিপুষ্টা 
হন প্রধাবিতা ভয়, তেমনি ক্ষুদ্র 
ক্ষ আনন্দ চিন্ময় ভাবলহরী মহাঁভাবে 

সঙ্গত। উহাকে নিবন্তর সন্বর্ধন 

কলিয়া থাকে । আনন্দ রসের এই ললকল 
হইরা 

খণ্ডই ললিতাদি সবী প্রকৃতি । ইভার। 

মহাভাবময়ী শ্রারাধিকার পরিবারবর্ণ 

ভইয়ও ভাভা হইতে অভিন্নাত্সি 7, বলিতে 

কি, ইহাব্বাই শ্রীরাধিকার কারবাহ রূপিনী। 

রধাকঞ্চের স্থথ বিভু স্বগ্রাকাশ হইলেও 

চিদ-বিছুতি রূপিনী সখীদিগের সাহায্য 

বাতীত ক্ষণকাগও রসপুষ্টি লাভ করিতে 

সমর্থ হয় না। ইহাই সবীতন্থ বা গোপীতত্ব। 

শ্রীচৈতন্য প্রেম-বিহ্বল বাঁকো বলিলেন, 

এসকল তন্ব ত শুনিলাম। এক্ষণে রাধা 

কষ্জের প্রেম বিলাস বর্ণন কানিয়া অভিলাষ 

পূণ কর। 

রামানন্দ উত্তর করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ধীর ল- 

লিত নারক, তিনি নানা রসে রসিক, নিত্য 



পৌষ, ১২৭৯1) চৈতন্যচরিত ও চৈন্তন্ধর্্দ । (৪০) ৪৮৯ 
০৮ পপ এ চস 

নবীন, পরিহাস-বিশারদ এবং সদানন্দ। | করিলেন এবং প্রেমাবেগ সংযত্ত হইলে 
যখন নব জলর শ্তাম সুন্দর অপুর্ব ভঙ্গিতে : কহিলেন, এখন কামতৰ কি, বলিলেই সাঁধ্য 

হদয়ে উদ্দিত হইয়া ডাকিতে থাকেন, তখন নির্ণয় সমাপ্ত হয়। রামানন্দ রায় উত্তর 

কি. আর গৃহে যন ফিরিতে চার ! রাধা সঙ্গে , কসিলেন, লীল] সুখ আশ্বাদিতে ভগবানের 

নিরন্তর কাম ক্রীড়ই তাহার কাধ্য। ৷ বে সুতীব্র কামনা, তাহারই নাম কাঁম। ইহা 
প্রীচৈতন্ত বলিলেন, উত্তম কথা, কিন্তু । কেখল এক মহাঁভাবময়ী বাধিকাঁতেই পরি 

ইহার পর আর যদি কিছু থাকে, বর্ণন । তৃপ্ু হয়, অন্যত্র তাহা তৃপ্ত হইতে পারে না। 

করিয়া? পরিতপ্ব কর। / অন্মদাদি ইন্ডিয় তৃপ্তির বাসনাফে কাম বলা 
রায় উন্তর করিলেন, ইহার পর আর কি মাঘ বটে+ কিন্ত তাঁচা আমাদের নরকের 

আছে জানিনা, তবে প্রেমের বিবঞু বিলাস : কান্রণ মাত্র। ভগবৎ সেবার জন্ যে স্তীত্র 
নাষে যে এক লীন! আছে, তাহা শ্রবণে ভৃমি বামনা বা লোভ, ভাশার নাম কাম নহে, 

স্থধী হইনে কি না, বলিতে পাবিনা । এই | হা নির্শল প্রেম। জীবকে কামে মজায়, 
পরিদুশ্ঠনান ত্রহ্গাগু-তর্দ্যো লীলাবূপী কাম, ' প্রেমে ভজায়। গোপীদিগের নিঃস্বার্থ প্রেম 

'শির্ী পুরুষশ্েষ্ঠ শ্রীরুষ্ণের চিন্ত জভ়্তে ' কিল কৃষঃকে সুখ দিতে ! তাহাতে কাম 
শ্রীপ্শধিকাঁর মহাভাবমতী প্রকৃতি জত যখন । প্ধ নাই, সুতরাং উহা প্রেম। ভগবান্ 
উভয়েন নবান্ুরাগরূপ তিল বর্ণ প্রেমাধি ধন গোপীদিগের ও শ্রীরাধিকার এই 
ছার! গল।ইয়া অভিন্ন রূপে অনুরঞ্রিত করিস : স্ুনির্শল প্রেম আশ্কাদন জন্ত স্থৃতীব্র লালসা- 
তুলে, তখনই প্রেমের বিবর্ত বিলাস হয়। ' ঘন্ত হরেন, তখনই তাহাকে শৃঙ্গার রসরাজ 
বর্ধ। কালীন প্রগল্ভা নদীর গৌরবর্ণ জল, ফু৪ বলা যায়। 
জপধিত্র সুনীল জলে মিশিরা একাকার শ্রাগীরাঙ্গ বলিলেন, সাধ্য বস্তু এই 
হইয়া ঈবৎ রেখার প্রতীয়মান হইতে ; গথ্যস্থই, ভাহাঁতে মন্দেহ নাই, তোমার 
থাকে । এই বলিয়া রামানন্দ রার প্রেমভরে | অনুগ্রহে এসব বুঝিলাম। সাধন বিনা তো 
স্বরচিত এক গীত গাইলেন। সাপা বস্ত্র লাভ হইতে পাবে না, অতএব 

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল) অনু : রুপ! করিয়া উহা পাইবার উপায় বলিয়। 

দিন বাড়ল অবধি না পেল। না সো ৰ নাও? 

রমণ না-হাঁম রমণী; ছুহ মনোভাব ' রামানন্দ উত্তর করিলেন, আমি তোমার 

পেশলজানি। এ সখা সেসব প্রেম কাহিনী, ; ক্রাড়ার পুল, যা বলাইতেছ, তাই বলি- 
কান্থু ঠামে কহবি বিছুরল জানি। না; তেছি। আমীর মুখে তুমিই বক্তা, আবার 
খৌজলু দূতি, না খোজলু আন? দহকা | তুমিই শ্রোতা । সাধনের রহস্ত কথা 

মিলনে মধ্যেতে পাঁচ বাণ। অবশ্ঠই বিরাগ | বর্ণন করি, শুন। বাধা কষ্টের এই গুড় 
তুহ ভেলি দোতি! স্ুপুরুখ প্রেমক প্রছ্ছন । লীলা, শশ্বর্যা ভাবের তো. কথাই নাই, 
রীতি । মাধুধ্য ভাবেও জানা যায় ন!, দাহ্য ৰাৎখস- 

এই কথা শুনিতেই গ্রাচৈতন্ত প্রেম | ল্যাদি ভাবেরও অগোচর। এখঘাত্র সখী 
বিহ্বলচিত্তে স্বহাস্তে রাম রায়ের মুখ আচ্ছাদন | দ্িগেরই ইহাতে অধিকার । সখীবাই এই 

৬৩ 

পিসী শিপ পপ পপ সপীপ্প্পিপস সা পি পিপাসা পাপ 



8৯০ নব্যভারত । (অধম খণ, নবম সংখ্যা । 

লীলা পুষ্টি করিয়! বিস্তার করেন, আবার জ্চৈত্তন্য উত্তর করিলেন “তোমার গুণ 

তীহারাঁই ইহা আস্বাদন করেন । সহীদিগের | শ্রবণে যেমন আসিগাছিলাম, তেমনি রাঁধা- 

আনুগতা ভিন্ন ইহ পাইবাঁর উপায় নাই। | কৃষ্ণতত্ব শুনিয় ক্লুতার্থ হইলমি। বুঝিলাম, 
পূর্বেই বলিয়াছি,সবীদিগের প্রেম নিঃস্বার্থ! ূ রাধাকৃষ্জ প্রেমরসের তোমাতেই সীমঃ। 

তাহার কৃষ্চলীলার সুখ আশ্বার্দন করিতে ; দশদিন কি, আমি যত দিন বাচিব তোমার 

চাহেন না ! শ্রীকৃষ্জ সহ রাধিকার মিলন ! সঙ্গ ছাড়িতে পারিব না। নীলাচলে ছুই- 

করাইয়াই অধিক সুখ অনুভব করিয়া | জনে একত্র থাকিয়া মধুর কৃষ্ণ কথায় কাল 
থাকেন । শ্রীরাধা ব্রজ-কুমুদ-বিধু কৃষ্ণের | কাঁটাইব। ইহার পর সেদিনকার জন্য 
প্রেম কল্পপত', মার সখীগণ সেই *লতিকার | রাজা রামানন্দ রায় বিদায় হইয়া গেলেন। 
(যন পত্র পুষ্প। লীলামৃত জলে এই লতিক1 | পরদিন সন্ধ্যার পর উভয়ে আবার মিলিত 

অভিসিঞ্চিত হইলে, পল্লবাদি তাহাতেই ূ হইলে অন্যান্য কথাবার্তার পর শুচৈতন্ 

সবদ্দিত হই থাকে! তাহাদের জন্য পুথক | জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিদ্যা মধ্যে কোন্, বিদ্যা 

সিঞ্চনের প্রয়োজন হয়না, এই নিঃস্বার্থ । সার? রামানন্দ উত্তর করিলেন, কৃষ্ণ 

গোপিএপ্রেম লাঁভ করিতে না পাঁরিলে রাধা ; ভক্তি বিন] আর বিদ্য।ই নাই 1” শটৈতন্য 

রুষ্ণের যুগল ভাঁব লাভের উপায়ান্তর নাই। ; জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ কীন্তি বড়? 

বেদ ধর্ম, লৌক ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া, ৰ উন্নর। “কৃষ্ণভন্ত বলিয়া যার খ্যাতি |,” 

জাতি, কৃল, ধন, মীন, ভর, ভাবনা, যোগ ূ প্রশ্ন । “শেঠ সম্পত্তি কি?” 

তপস্তার আশা ছাডিয়া দিয়] স্থতীত্র 'অন্ন্লাগ- উন্ভন। ক্বাঙ্গ রাধাকৃষ্ণ প্রেম আছে, 

ময়ী তক্তি পথে সিদ্ধ ভাবমন্ী কোন | সেই সর্বাপেক্ষা ধনী ।” 
গোপীর ভাবে আপনাকে মন্থ প্রাণিত করিয়া প্রশ্ন । “ছুঙখর মণ্যে গুরুতর কি??? 
তত্তৎ গোপীভাবামৃত লাভ করিতে হয়) | উন্তন্ন। “কৃষ্ণভক্তি বিরহের নায় আর 

সাধক দেহে গোপীর সিদ্ধ দেহ 'আরোঁপ । ছুঃথ নাই 1৮ 
করিয়া গোপীর আন্গগত্্য স্বীকার করিতে হয়। প্রশ্ন। “মুক্কের মধো শ্রেষ্ঠ কে 1 

তবে কালে সিদ্ধিলাভ করিয়া বাধা রুষেে উত্তর। “যাহার কুষ্ণপ্রেম আছে ।” 

যুগল ভান লাভে সমর্থ হইতে পারা যাঁয়। | প্রশ্ন । “গানের শ্রেষ্ঠ কি?” 
এই কথা! গুনিয়া ভাচৈতন্য রামরাঁয়কে উত্তর । প্রাধাকজ্জের প্রেমকেলি গীত।” 

গাঁচতর আলিঙ্গন করিলেন এবং প্রেমাবেশে 1 প্রশ্ন । “শ্রেয়ঃ কি ঠ, 

উভয়ে গলাগলি করিয়া কাদিতে লাগিলেন |;  উত্তর। কৃষ্ণ ভক্তের সঙ্গ বিনা জীবেনর, 

ভাবের জমাটে কোন্ দিক্ দিয়] রাত্রি শ্রেয়ঃ নাই 1৮ 

পোহাইয়! গেল, কেহই বুঝিতে পারিলেন | প্রশ্ন । “শ্থ তর মধ্যে শ্রেঠ কি ?; 
না। বিদায়কালে রামরায় বলিলেন “যদি উত্তর । কৃষ্ণ নামগুণ লীলাই প্রধান 
আমাকে কৃপা করিতে এখানে আসিয়াছ, | ম্মরণ। 

বে দিন দশ থাকিয়া আমার পামর মর্নকে প্রশ্ন। ধ্যেয়ের মধ্যে কি ধ্যান কর্তব্য ? 
পরিশুদ্ধ কর।” | উত্তর। “রাধার, পদান্ুজ ধ্যান 



পৌষ, ১২৭৯) চৈতন্যচরিত ও টৈোতহ্যাধর্দম | (৪০) 

কোন্ স্থানে রা করবা ?, প্রশ্ন । 

উত্তর। প্ব্রজলীলার স্থানে ।” 

প্রশ্ন। “শ্রেষ্ঠ শ্রবণ কি 1 

' উত্তর। "রাধারুঞ্জের প্রেমলীলাই কর্ণ 

' বসায়ন |” 

প্রশ্ন। “শ্রেষ্ঠ উপাস্ত কি?” 

উত্তর। 'ণ্রাধারুষ্ণ য্গল নাঁম।১ 

প্রশ্ন। মুল্তি বাঙ্গাকারী ও ভক্তি বাগ্ছা- 

কারীর মধ্যে প্রভেদ কি ?” 
উত্তর । “যেমন স্তাবর দেহ ও দেব দেহ; 

অরসজ্ঞ কাক নিয়ের তিক্ত ফল খায়, আর 

রসজ্ঞ কোকিল আতর মুকুলের মাধুর্য পান 
. করে, এই প্রাভেদ |” 

এইব্ূপ কথাবার্তার গন্গ নৃত্য কীর্তনে 

রজনী অবসান হইলে রাখ।নন্দরার ক্বস্থানে 
গমন করিলেন। আট দশ দিন এমনি | 

'ফিনা প্রগাঢ় প্রেম, সেই জন্য" 

করিরা কাটিয়া! গেলে রামানন্দ রায় গৌরের 

প্রেমাবেগ ও অপুর্ব ভাঁব-লহরী যতই ৃ 
দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার আলী- ূ স্ফ্বণ হইয়া থাকে । শুন নাই কি শান্ত 

কিকত্বে বিশ্বাস করিতে লাগিলেন । 

চেতন জিজ্ঞাসা করিলেন, কি! ্ 

রামানন্দ উত্তর করিলেন, বলিব? প্রথমে 

তোমাকে সন্ন্যাসীকপ দেখিয়াছিলাম 1 

এখন দেখিতেছি যেন, শ্তাম রূপ) আর 

যেন তোমার সম্মুথে এক কাঞ্চনময়ী 

পর্চালিক1 রহিয়াছে ; তাঁহার গৌর কাস্থর 
মাভাঁয় তোমার সর্দমাঙ্গ যেন অচ্ছাদিত। 

আবার দেখিতেছি, ষেন তুমি বংশীবদন 
..; শ্যামসুন্দর রূপে ভাবময় সচঞ্চল 

ঈাঁখিতে আমাকে দেখিতেছ। ইহার 

করণ কি, আমাকে অকপট ভাবে 

বলল। এ যে দেখি, বড়ই চমতকার । গৌর 
চন্দ উত্তর করিলেন “রাধা কষে, তোমার 

এক়প 

দেখিতেছ | প্রেমিক মহাজন গণ প্রেম" 

নেত্রে স্থাবর জঙ্গমেও শ্রীরুষ্্কস্তি দেখিতে 

পানঃ স্থাবর জঙ্গমের মূর্তি তীঁভাঁদের 

নেত্রগোচর হয় না) সর্বত্রই ইষ্টদ্ব 

বর ূ  লিখিত আছে, ভাঁগবতোত্ম ভ্রন্মরূপাঁধি- 

দিন রাঁদিতে রামরাঁয় গৌর চরণে নিবেদন ূ ঈানে সকলেই পবিপূর্ণ দেখেন; তীভার 

করিলেন “এই কর দিনে কষ্ণতন্ব, রাঁধাতত্, 

লীলাতত্ত, (প্রমত্তত্ব, রসতত্ত্, কত তত্বই। 

আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হইল। আমি 

জন্মেও এত তত্ব কথন জাঁনিভাম না। 

দের | রঃ 

| দেখাইয়া দিরা যেন মধুধার1 বর্ষণ করিতে ূ 
র 
| 

নিকট তরূলতা' পত্রপুষ্প সকলই আপনা" 

মধ্যে প্রকাশমান পরমেশ্বরকে 

থাকে । তুমি রাধারুষ্জের মহা প্রেমিক 

বুঝিলাম, ভগবান্ নায়ায়ণ যেমন ব্রহ্মার ভক্ত; সর্বত্র রাধাকৃষ্ণ দর্শন কর! তোমার 

হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তুমি | পক্ষে ক্ছিই বিচিত্র নয়। 
কপা করিয়! অলক্ষিতে এত তত্ব আমার 

হৃদয়ে স্ফপ্তি করিয়া দিয়াছ। এ শক্তি, উভয়েই প্রেমে ভরপুর । রামানন্দ কৃত্রিম 
! কোপ প্রকাশিয়া বলিয়া উঠিলেন, প্রস্থ, 

তিনি বাহিরে কাহাঁকে কিছু না বলিয়া হৃদয়ে : আমার কাছে আর চালাকি করিওন। 

অন্তর্ধামী তগবান্ ভিন্ন কাহারও নাই) 

বস্ততত্ব উদ্মীলিত করির! দেন। এখন আমার . আমি সব বুঝিয়াছি। 

যখন এই আলাপ হইতেছিল, তখন 

্রীরাঁ? কাধ ভাব 

মনে একটা সংশর উপস্থিত হইয়াছে, রুপা । কান্তি অঙ্গীকার করিয়া গৃঢ়ক্ূপে নিজ রস 
করিয়। তাহা অপনয়ন করিয়া দাও । শাম্বাদন করিবার জন্য অবন্ঠী হইয়া 



৪৯১২, (অষ্টম খণ্ড, অস্টম, সংখ্য! 

অনুসগগে জ্রিভুবন ভুবন প্রেষে তাসাইলে, এখানে 

আমাকে উদ্ধার করিতে আসিয়া আবার 

কপট বাবহার করিতেছ কেন? 

গৌরচন্্র উচ্চহাস্ত করিয়া কহিলেন, 

রামরায় ! আমিও এক পাগল, আর তুমিও 

এক পাগল। আমরা সকেলই সমান 

পাগল। আমার পাগলামি শুনিলে লোকে 

উপহাস কবিবে, "মস জন্য কোথাও 

কিছু বলি না। তুমি ঠিক বলিয়াছ, আমার 
গৌরঙ্গেহে নয়; রাঁধাঙ্গ স্পশন জন্য 

গৌরাঙ্গ হইয়াছে । শ্ত্রীরাধিকা তো! ব্রজে- 
ভ্রনন্দন বিনা আর কাহীকেও স্পশ করেন 

না। আমি তাহার ভাবে স্বীয় আত্মা 

অনুভাবিত করিয়া কৃষ্ণ মাধুর্যারস মান্বাদন 
করিতেছি । একখা অনোর গোপ্য হইলেও 
তোমার কাছে লুকাইতে পারিনা । 
কথা গোপনে রাখি, লোঁকে শুনিলে 

উপহাস করিবে । এই বলিয়া গৌরচন্দ 

নাকি রামানন্দকে রসরাজ, মহাভীল, ছুই 

রূপে বিবর্তিত অপুর্ব রূপ দেখাইরা 
ছিলেন। রানানন্দ সেরূপ দেখিনা মুচ্ছিত 

হইয়া ভূমিতে পড়িলে, গৌর তাহাকে 

ক্রোড়ে করিরা ধনিয়া! রাখিলেন। মৃষ্ছাঁ- 

বসানে রামানন্দ রার গৌরবের সন্যাসী 

রূপ দেখিয়া পৃর্্-দু্ট রূপ স্বপ্প দর্শনের 

ন্যায় ভাবিয়া! বিশ্মিত ভইলেন। 

এই রূপ প্রেমালাপে, রস লীলা তত্ব 

বিচারে, অপরূপ দর্শনে, কৃষ্ণ কথা-রঙ্গে 

শ্রীচতন্য বিদ্যানগরে রাঁজা রানানন্দের 

সহিত দশরাত্রি অতিবাহিত করিলেন। 

ূ 
[নগর 

কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, তামা, কীসা, 

রূপা, সোনা, রত্ব চিন্তামণি মিশ্রিত কোন 

খনি পাইয়া! খুড়িতে থাকিলে লোকে 
যেমন ক্রমে ক্রমে উত্তম বস্তু লাভ করে, 

তেমনি রামামন্দ ও প্রীচৈতন্যে এ কথা 

ও কথা হইতে হইতে কতই মূল্যবান 

তত্ব কথা আলোচিত হইয়াছিল, তাহার 
সংখা কবা যাঁর না। দামোদর স্বূপের 

কড়চা অন্রসারে তিনি চরিতামুতে যাঁতা 

লিখিয়াছেন, তাহাঁরই ছারা লইয়। এই 
পরিচচ্ছাদের বুন্থান্ত লিখিত ভইল। রস- 

রাজ মভাঁভাঁব মৃত্তি দর্শনে রামানন্ের 

মঙ্চা ও রাধাঙ্গ স্পণনে গৌরচন্দের আত্ম, 

প্রকাশ সম্বন্ধে কথ! বার্ডী কিভাবে হই- 

যাঁছিল, ভাঙা সুরপসিক পাঠক আপন 

আপন আলোকে বুঝিয়া লইবেন । 

দশন রাতের শেষে গৌরচন্ছ রাম 
নন্দেরে নিকট বিদায় চাঁভিয়া বলিলেন, 

তুমি বিন ছাঁড়িনা নীলাচলে যাইবার 

উদ্যোগ কর; এদ্রিকে আমিও তীর্থ ভ্রগণ 

করিনা অচিরে তথায় প্রতাঁবর্তন করি- 

উভয়ে এক সঙ্গে থাকিয়া নির- 

স্বর রুঞ$ আলাপনে সময় কাটাইব। 

পরস্পব গাঢ় মালিজনের পর রামানন্দ 

বায় বিদাষ ভইঘা গেলে গোৌরচন্্র শয়ন 

করিলেন এবং রজনী অবসানে শঘ্যাত্যাগ 

করির। প্রাতঃকত্য সনাঁধানান্তে বিদ্য 

পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যায় চলিয়া 

গেলেন । 

তি । 

শ্রাজগদীশ্বর গুপ্ত । 

শর জরে সহজ € ৯ পপি 



মন্্রিঅভিযেক।*% 

শক্তিশালী সহোদরদ্ধম,দ্বিজেন্্রনাথ ও ! বাপরে, তাহাদের সাময়িক 

বৃবীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর সাচিত্যেতর শান্ত ছায়ান 
বিচরণ রুরেন, ক্রীড়াও কার্ধয করেন )১- 

| 
| 

] 

সম্প্রতি রাজনীতির রঙ্গাকাশে সমুদিত 

দয সুন্দর, _নঙ্গভুমি আশা! কারে, উ। 

কার্যাকরও হইবে। প্রথরবুদ্ধি পিভামভ 

দারকানাথ ঠাকুৰব বুটিশ-বঙ্গের প্রথম 

রাজ নৈতিক দলে প্রদান ব্যক্তি । 

ঠাকুর বশ আমাদের মধ্যে গাঁঞ্চাহা 

আলোক বিস্তারের “পায়োনিরার”? | দ্বাবি- 

কানাথের বংশধনগণ বংশের মুগ, উজ্জল 

হইক্টে উজ্দ্রল-তর করিতেছেন । 

সাঠিভা, সংসারে খাঁকিদী, সংসার 

কোলাহল হইতে দৃরে থাকে । জাঠিদতান 

কামন।__শান্তি। স্বভাবতই সে কাননা। 

স্বতনাৎ সাঁহত্য-ন্বকগণ 

কেখলাহলময় কোন্দলে কদাচিৎ যোগ 

দিয়া থাকেন । কিন্তু সংসারের লোঁকে 

তাহাদের রাজইনতিক মতামত শুনিতে 

এবং জানিতে সর্কদাই কৌতুহলাক্রান্ত। 

তাহার কারণ স্ম্প্ট। 

সাঁহিত্য-সেবক ও সাহিতাকারের চিন্তা, 

অন্ান্ত অনেক শ্রেণীর লোকের চিন্তা 

অপেক্ষা স্বভাবতই সুদ্রব্যাপিনী। সে 

চিন্তা দ্বারা রাজনৈতিক প্রশ্ম-বিশেষ 

বা ঘটনাবিশেষ কিরূপ ভাবে গৃহীত 'ও 

চিন্তিত হয়, তাহা জানিতে কাহাঁব না 

বাসন। হইয়া থাকে? পুরশ্চ, সাহিত্য 

কার সদ অর্বক্ষণ সাধারণের সম্মুখে 

উপস্থিত; অথচ তীহাদের বৈষয়িক 
3:৯১ ১49 ০০ পাপা পপ পাশা পর লাাাপিপাশিিসিপািসি শশী টি ৯০০৩১১১১ 

কোন্দল 

কোলাহলে একরূপ নিলিপ্ত। কাষেই 
(কৌতুহল আরও উদ্দীপ্ত হইয়! উঠে। 

রাজন।তির দৈনিক সত্গ্রামে, সাহিত্যের 

টপাসক সাক্ষাৎ সম্ধান্ধ অনেক সময়েই 
' প্রবেশ করেন ত।) গ্রযরই তাহা হইতে 

"কবল রাজনাতির কেন, সকল নীতিরই 

লাল 

নন বীজ বপন কদেন উাভারা। তাহারা 

অশভিব্যন্ত অধিনাযর়ক,-অদৃষ্ত জভিনেতা | 

'চলপির রুদ্ধদ্বার কুটীর-কক্ষে "কার, 

প্যান-নিনগ্ন, কিন্তু কে বলিবে, 

দানবীর কার্ধান্ষেতরে তাহাদের নৈতিক 
বালা কাঁবানাইল কর্ড করেন নাই? 

ভারভায় আধাখনি শিবিড অরণ্য-নিবসে 

রাজ নীতিব ' লল্তারিত থাকিয়া সাআজ্ায শাসনের জর্ব- 

মর প্রতৃত্ব করিতেন । সাহিত্যের স্বভাব- 

০০
 

জাত সন্ততি কশো ও ভিক্তর হুগো )-- 

ভাভাবা, সাহিভ্য মাত্র উপজীবী,কিস্ত 

বাদনৈভিক জগতে কি মহা 'স[লোড়নই 

ন!উখিত করিয়া গিনাছেন এবং এখনও 

কাঁরতোছেন । 

সাভি-্যাচার্ধাগণ রাজনীতির উন-কাটি। 
গটী হুটী লইয়া নাড়া চাঁড়া করেন না) 
কিন্তু যাহা বাজ-নীতির বা গ্রজা-নীন্ডির 

মৌলিক পদার্থ তাহা সাহিত্য হইতে 

অলক্ষ্যে উদ্ভুত ও বিবি হইয়া জন্গ 

সাধারণের মধো অলক্ষো বিস্তার লাত করে। 

পথিবীতে যীহারা গ্রড় শাভ্তসম্পন্ন। 

উ(তারাই প্রয়োগ বর্তী। গ্রযেণ » ৯! রাজা, 
৭০ পপি পপ প্রা রি ৪ 

্রীযন্র রবীক্জনাথ ঠাকুরের* রাজনৈতিক বস্তুত | 



সাগ্রাজ্য- জ্থ এবং সমাজের অপগাধারণ লোক অপেক্ষাকৃত অতি অল্পই 

অধিনেতৃগণ। সাহিত্য বিজ্ঞানে উদ্ভাবন | জন্মেন। কিন্তু সংসারে অসাধারণকেও 

কারে, শিল্পে সংগঠন করে 7__শাসগ্লিতা- | সাধরণ কায করিতে হয়, _-করা উচিত, 

গণ করেন প্রয়োগ । সংসারের প্রয়োগ- | না কর! প্রত্যবায়। সেক্ষপীরর অসাধারণ 

কর্তীদিগের পদবী সর্বোচ্চ । শিল্প- | কবি। কিস্ক সাধারণ কার্য, সাধারণের 

বিজ্ঞানের আবিষ্ষার, সাহিতোর সত্য, | অতি সামান্ত কার্য ও সেক্ষপীয়র করির। 

সংসারে -প্রধূুক্ত ও প্রচারিত না হইলে | গিয়াছেন। করিয়া গিরাছেন বলিয়া কি 

াহা প্রাক কিছু-নয়ের মধ্যে,_অতএব ; সেক্ষপীয়র অসাধারণ নহেন? কবি হইলেই 
তাহা,_-সমাজের হিতার্থে বা সভ্যতার ; যে তাহাকে ঘর গৃহ স্থালীর কিছুমাত্র কর্ম 

্রীপদ্ধি অর্থে-কার্য্ে প্রযুক্ত ও কার্যে ূ করিতে নাই, ক্রমাগত “কুষ্জ-কাননে” বসিয়া 

প্রযুক্ত হইয়া জন সাধারণ্যে প্রচারিত | ৷ কোকিলের ডাক শুনিতে হয়, এমনতর 

হওয়া আবশ্তক। শিল্প ও বিজ্ঞানের ূ কোন কথা নাই। কবিরও কর্মী ভওয়! 

কীর্তি ও সাহিতোর মুক্তি, প্রচার করেন, ; উচিত। 

কাধে পরিণত ও প্রয়োগ করেন,_শাস- | দেক্ষপীয়র, মিপ্টন মহা কন্মা ৷ আমাদের 

যিতা, সচীব ও সামাজিকগণ। ইহারা ক্ষুদ্র গৃহের ক্ষুদ্র কবিকস্কণও কোন্ কর্ম 

কর্ত্া। কর্মার হস্তে সভ্যতার অনুষ্ঠান, | শঙ্শে? তিনি রাজটৈতিকও কোন্ 
কবির মস্তিক্ষে'তাহার উপাদান | কবি অর্থে | নহেন 1 গ্রজানৈতিকও কোন্ নহেন? 
বৈজ্ঞানিক, শিল্পী ও সাহিত্যকার কোম্পা- ূ কবিকক্কণ বাঙ্গালীর কি, এতিহাসিক, 

পীকে বঝিতব। | পুবোহিত, প্রতিনিধিসব | যেমন পুরী, 

কিনল বারণ, করি অপেক্ষা কর্্র | তেমনি পুরোতিত, যেমন প্রক্কতির লোক, 
পক্ষপাতী ছিশ্গান । বারণ এবং লি ছি প্রতিনিধি )--তাহার অন্তথা হয় 

উভদ্ই ঘোর প্রজা-তান্থিক রন নাই বলিয়া যাহারা নাসিক কুঞ্চিত করে, 

মহাকবি মিলটন প্রজানৈতিক রাজ্যের  ভাভারা নির্বোধ মুকুন্দরাম যদি মন্দ 

কেবল সেবক নহেন, সম্পাদকত্ব কবিয়া- হ হয়েন, সে দোষ মুকুন্দরামের নহে, সে 

ছিলেন। মিন্টন কৰি এবং কর্দ্ী। বায়রণ | দোব তংকালিক বাঙ্গালী-জগতের মন্ষ্যের। 
এবং শেলির নাম কর্ম জগতে প্রকান্ঠে প্রচা- বৃহতের সহিত ক্ষুদ্রের তুলন। করিলে 

| 

র 

ৃ 

রিত তত নহে । নাহউক। বাররণ এবং | বল! যায়, বায়রণ শেলির ভ্তায় আমাদের 

শেলির নাম বুরোগীয় সাধারণ তন্ত্রের | হেম নবীনও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অলক্ষ্যে 
হুপ্-দেহে গভীর অঙ্কিত। বাররণ এবং ! কিঞ্চিৎ কাধ্য করিয়াছেন। আনন্দমঠের - 

শেলি নীরবে রাজনৈতিক সংস্কারের : কবিও কিঞ্চিৎ করিয়াছেন। শ্বীকার 

মহাঁমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সাম্য স্বাধীনতার । করুন বাঁ না করুন, বাঙ্গালীর অদ্যকার এই 

যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা | কঙ্গে,স উপরোক্ত কবি-কার্ধ পরম্পরার 

অস্কুরিত হইয়া ফল.ফল-বান বৃক্ষে পরিণত নিকট কিয্বংপরিমাণও খণী । 

হইতে এখনও বছু যুগ বাকী আছে । ।  ঠাকুক ভ্রাডৃসুগল সং প্রকৃতির জুসস্তান, 
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_ সহিদ্যার শিক্ষিত .্ঠাচানা সম্পদের সম্পাদক ২ রূপেও তিনি ও অল্প বিতর 

স্পলিহ ক্রোড়ে বদ্ধিত ও পালিত । অতএব | আভাস দেন নাই । ববিষয়কার্ষ্য, আতীব 

জ্বভাবতত এবং শিক্ষা বশতঃ তাহারা সুখ" ূ তীক্ষবুদ্ধি বলিয়া ধাহারা বিশিষ্ট এবং অন- 

সরলতা সুস্বাছু ছুগ্ধময়। তাহারা সংসার ূ বলত বিষয়ব্যাপারে নিরত, তাহাদের 

করেশের ন্ভাষ বিষীর বৈষয়িক চত্ুরালীতে ৪ : কাহারও কাহার ৪ অপেক্ষা বিষয় বাাপারে 
অনভা্ন্ত-। শুনিয়াছি, ঠাহাদিগের সঙ্গ, | নুন ব্রতী জন্নীদার পঞ্চয়াতির সম্পাদক 

সংসাত্রের সাধারণ “সঙ্গ' হইতে বিলক্ষণ | দ্বিল্জন্দনাঁথ ঠাকৃর পঞ্চায়তের কার্ধাপ্রণালী 

শতন্স,সাঁধারণতং . দৈনিক পুথিবীব | পরিচালনা কলে অধিকতর পারদর্শিতা 

তুলনায় তাহাদের অধিবাসিত পৃথিবী টুকু ; দেখাইয়াছেম । 

যেন একটু অভিনব । ব্ষয়ীরূপে দ্বিজেন্্রনাথ প্রথম দৃষ্ট পাঞ্চা- 

জীবন-যনার জ্যোতক্নাময় পথের পথিক, | ঘত গুহে। পরজ্ত তিনি মরকত-গৃহে প্রজা- 

তাহারা নৈসগিক শোঁক-সন্তাঁপ টিন সা ৮ নৈন্তিল রাক্ষপী সভার নভাপতি। দ্বিজেন্দ্র 

করিয়াছেন, তাহান্তে সন্দেহ নাই,কিছ্ছ | তাপ ঠাকুবের জাজ নৈতিক কক্ততার 

কঠোল সংসারে মন্তরণ-কাঁরী টি যাঁভ | আলোচনা অ'মাহদর উদ্দেষ্ত নয়। অতএব 

অআবশ্প্টাবী অদটি,_সেই 'নিবার্ধ্য নিত্য | এলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুবকেই পাঠকের 

অভাঁবের দারুণ দংশন কখনও সহা কলেন ! সন্তু রীতিমত উপস্থিত করি। কারণ 

“নাই ;_-স্বতঃ করেন নাই,-পরতঃ তাহা | তিই এ প্রবন্ধের প্রধান মায়ক। | 

প্রত্যক্ষ করিয়া হয়ত অন্ুভবও করেন নাই । ভানশীন ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য মনো 

সেই জন্যই বোধ ভয় কবি রবীরনাথ | নয়ন পদ্ধতির থগুন ও “নির্বাচন” প্রস্তাবের 

কলি মুকুন্দ রামের কাঁব্যে কবিতা উপভোগ | অন্মোদন জন্য উপরি উক্ত প্রজা-সভা । 

করিতে সম্যক সক্ষম হয়েন ন'। কল্পনার | স্ভান সভাপতি দ্বিজেন্্র নাথ ঠাকুর ;- 

কবি, কাঁ্যের কবিকে বুঝেন না, ইহা এক ] সভা সত্ত্রাজ্জীর কলিকাতা-নিবাসী অগণিত 

আঁক্ষেপ। কিন্তু সে আলোচনার অবকাশ | সংখ্যক প্রজা সমুপস্থিত )১--সভার বহুতর 

এখানে নাই । বন্তাদিগের মধ্যে রবীন্দ্র নাথ জনৈক 

স্বাভাবিক বৃদ্ধিশক্তি সর্বত্রই সমান । বন্তাদিগের অনেকেই ইংরাজীতে বক্তৃতা 

কার্ধ্য করে। বিচক্ষণতা ধন্মমঞ্চের ন্যাম করিরাছিলেন ;--স্বয়ং দ্বিজেন্দ্র নাথও ইংরে- 

বৈষয়িক বেঞ্চেও বিওক্ষণতাঁ। সাহিনা- | জীন দৌরাত্ম্য পরিহার কনিতে পরেন নাই; 

সেবক দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর বিগত কতিপয় | কিন্তু রবীন্দ্র নাথের বক্তৃতা বাঙ্গালায়। ইহা 
বৎসর হইতে ব্রাঙ্ম সমাজেন্ উপাঁচীর্য্য ;- বাঙ্গালীর ও বাঙ্গল। ভাষার অহঙ্কার এবং 

সম্প্রতি তিনি, প্জযিদার পঞ্চায়তের” | রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট গৌরব । 

সম্পাদক । জমিদার পঞ্চায়ত” এক বৈষা- রবীন্দ্রবাবুর এই রাজ-নৈতিক বক্তৃতা 

গিকী সভা । ব্রাঙ্গসমাঁজস্থ বেদিতে | “ন্ত্ি-অভিষেক” নামে মুদ্রত ও প্রকাশিত 

দ্বিজেন্দরনাথ ঠাকুর বিশেষ বিজ্ঞতার পরিচয় | হহয়াছে। আমরা বোধ করি ইহ।॥ প্রকৃত 

প্রদান করিয়াছেন; বৈষারিকষ্টী সভার : প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথের প্রথম রাজ :নতিক 
পা পপর পাপা সপ পাপা পাপা পপ পা পাস 
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সন্দর্ভ। কয়েক বত্সর পর তিনি আধ- 

সাহিত্যিক, আধ-াজ্-নৈত্তিক ও সামাজিক 

রকমের বক্ত ভা দিয়াভিলেন,তাহাঁর নাম, 

(স্থৃতি-শক্তি যদি আমাদিগকে প্রবঞ্চিত না 

করিয়া থাকে) পভাঁতেি-কলমে” | হাঁতে- 

কলমে বিদ্রপে ও রহস্ত-রসিকতায় বগ- 

রগে 1” স্থকোমিল কবিতার উৎস ববীন্ধর- 

নাথ বিজ্রপ করিতে ও “ভাঁভান্র 

হাঁতে কলমে” ছেটিখাট গোছেধধ একখানা 

বাঙ্ষ কাব্য । “হাঁতে-কলমের লেখক রাজ- 

নৈতিক গলাবাঁজির প্রতি এবং তথা কথিত 

€0:017561001107721 প্রতি 

এমনতর এক কটাক্ষ করিঘ়াছিলেন যে, সে 

কটাক্ষ,_সে কোঁমল-কুটিল কটাক্ষ অনে- 

ও লি ছি ভন্ত | 

2511911107৮ «রর 

কের আমরণ মানে থকিবাব কথা । কিন্ত 

জাতে কলমেন' লেখক এবং অমন্বি-অভি- 

যেকের বান্দর, এই কন্তিপয় বংসরমাত্র 

নর 'ান্ুমিত হভইল। এই ভিন্নতা 

সাময়িক োত পর্ননা ভিসাব করিপুল 

উন্নতিরই দিকে বলিতে হথ়। 

হাঁতে-কলমের কর্ভা রবীন্্রনীগ যাহার 

দোষ /ঘাষণা করিয়াছেন, মন্ত্রিঅভিযেকের ৰ 

বন্ত। রবীন্দ্রনাথ তাতাই মতি সুন্দর সমর্থন 

করিম়াছেন। একটা দষ্টান্ত দিতছি। 

বাঙ্গালী বড় 'বাক্যবাগীশ” হইর! উঠি- 

য়াছে বলিষা অনেকে বাক করে। 

সাহেবরাত কলেনউ,-স্বদেশীয় বিজ্ঞেরা ও 

করেন ; হাতে কলমের কবিও খুব কঠিন- 

জ্রপে করিয়াছিলেন ; করার যে কারণ 

নাই, তাহা বলিতেছি না; তবে মন্ত্রি 

অভিষেকের বক্া সে বিষয়ে কি বক্তৃতা 

করিয়াছেন শুনুন ;-- 

“ ইতরাঁজী সংবাদপত্রের সম্পাদকমগ্ডলী 

নর্যভারত । 

“্ষড়ঘন্ত্কারী বাবু 

পপি পপ সপ পলাশ পপ পাপ স্পা পেপ্াাা পিপল পা পপ পপি পদ পা পোপ পা পপপপোপপপোপপা 

০৮ শশী শী পপ শীপিস্পেশপশ শা পাশপাশি ০ তত িশিশীটি পিসী শিশির পি্ীীশীশী পাশ 

০০০০৪ তিতা 

| অহ 
। 

1 

! 

(অস্টম খণ্ড, নবম সংখ্যা! । 
সস াল৯া সপ জি সপ জি পম শপ পর পপ উপ পপ পাপা পিক ও শপ 

পম্প্রাদায়” “ুখ- 

সর্ধন্ব বাক্যবীর” ইতাদি বিশেষণের মধ্যে 

আপন গান জালা নিভিত করিয়। চতুর্দিক 

তসশবেো আমাদের প্রাতি বাক্যবাঁণ ?) 

করিছেছেন । আমরা হাসিয়া 

ছি, কথা তোমরাও কিছু কম বল 

|| তোমরা যদি আরন্ত করত আমরা 

কি ভামাঁদের সঙ্গে কথায় আঁটিম্না উঠিতে 

মর 
পু 

নসক্ষপ পা 

নণনছি 
চি 
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পানি! তোমাদের কাছেই আমাদের 
শিশ্ণা। কথার বাষব শক্তিতেই ত তোমা- 
“দন এত লড় রাজ নৈতিক যন্ত্রটা চলিতেছে । 
কথা ভরা রাশি রাশি পুথি জাহাজে করিয়া 

প্রতিনিঘত আমাদের নিকট প্রেরণ 

দিন মুখস্থ করিনাও যদি ঢটে 

নথ! কহিতে না শিখিলাম, তবে আপদ কি 

শিগিলাম। তোমাদের নিকট হইতে শিখি- 

লাঁড়ি, কথাই তোমাদের উনবিংশ শনাব্দীৰ 

বঙ্গাস্ত্র। কামান বন্দুক ক্রমশঃ নীরব হইয়। 
চা 

করিত, এ 

শাসিতেতছে | 
€ 
সিসি 

ইভাঁব মো একটু মিষ্ট বাঙ্গ আছে, বং 

তা থাকুক । কথা উনবিংশ শতাব্দীর 

বন্গান্্, (সে টি সন্দেহ নাই। সেকালেও 

কথার “কেরামত? কম টিল না। 

কথার "জাঁরে বিষ নামিত, কথার তোড়ে 

ছাড়িত)- তোমার “মন্তর-_তন্তর” 

সে 9 বাকৃযান্ধের বারবীয় শক্তি হইতে উদ্ভূত । 
'মন্বি-মভিষেক” নামটা বেশ। এবং 

কটু “আগ বাঁড়াইয়া”” ধরলে, 
[ বিষয়টার কতক কাঁছাঁকাঁছিও ' 

চে 

(1! এক 
৯ 

নামটা বন্তব 

বটে 

বা'জকার্ধ্য চলে আইন-কান্থুনে । আঁমাঁ- 

দের এখানকার আইনকাসুন তৈয়ারি হয় 

লাউসাহেবদের সভাঁয়। সভায় অবশ্ঠ সভ্য 

থাকে, সন্ধ্য নহিলে আর সভা কি? এখন 
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ধর লাটসাহেবরা হোপ্লন রাজা। আইন 
তৈয়ার করার সভার সভ্যেরা কাজেই লাট- 

সাহেবরূপ রাজার মন্ত্রী । এই মন্ী মহাশয়ের! 
রাঁজকার্ধ্য বা অকার্য্যের উপর বড় একটা 
ঘন্ত্রণা দিতে অধিকারী নহেন ;-কোনি 

একটা আইন তৈয়ার হওয়ার সময় সে বিষয়ে 

আপন আপন মতাঁমত জানাইতে সক্ষম | 

তা সেষা হউক, ইহারা এক রকমের মন্দ 

বইকি? 
এই রকমেব্ মন্ত্রী মহাঁশয়দিগকে প্রচ- 

লিত প্রথ! জন্রসারে নিসুক্ত কারয়া থাকেন, 

লাট সাহেব অর্থাৎ রাজা; এখন এসই মন্তী- 

.দের কতক কতককে নিযুক্ত 'করিতে চাই 
আমলা, প্রজা । ইহা লই! গণ্ডগোল, 

কথা বার্তী, কংগ্রেস এবং আমাদের 

আলোচ্য রবীন্দ্র বাঁবুর বক্তৃতা । পরন্ধ ইতা 
লইয়াই লর্ড ক্রস এবং মিঃ ব্রাডলার “বিল” । 

ক্রসের বিল” বলে, মন্ত্রি-মভিষেক করিবেন 

রাঁজ।, ব্রাডলাঁর বিল বলে, তাহা করিবে 

প্রজা । 

কিন্ত আমাদের পাঁঠকবর্গ ত 

নভেন যে, এ সর্ধ-শিক্ষিতজন-বিদিত এব 

আলোচিত বিষয় অত অধিকতর খোঁলসা 

করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে? 

ক্রসের বিলে নির্বাচন প্রচলনের -সভাঁব 

বলিয়াই তাহার প্রতিবাদ; নতুবা ন্তাহীতে 
ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার সম্বন্ধে অনেক 

উন্নতির কথা আছে। আক্ষেপের বিষয়, 

সেই সকল উন্নতির কথা গুলির উল্লেখ 
আদপেই কেহ করিতেছেন ন1। রবীন্দ্র 

বাবুও করেন নাই 

রবীন্দ্র বাঁবু তাহার উল্লেখ করেন নাই; 
মিষ্টা ব্রাডলার “বিল” সম্বন্ধে বিশেষ 

কোন কথ! কহেন নাই। সর্ধক্ষপ্ত কথায় 
৪ 

আর মূর্খ 

মন্ড্রি-অভিষেক | 

1 
1 
] 

! 
| 
[ 

পপ সরস ৬ পপ স্পেস পপ পাশিশীািশশিপা শা 

৪৯৭ 
িশাশীশিপশিশিস্পপসিশী সি শি শিট তা পশি্ট 

াহার বক্তূ তার মর্ম চিং ঘে, যখন 

মামর1! ভারতীর প্রজ1 নির্বাচন প্রণালী 

একান্ত ব্যগ্রতার সঠিত আকাক্ষা করিতেছি, 

হখন তাহা প্রদান করা ইংরাজ রাজের 

সর্দতোভাবে উচিত | কারণ শদ্দার! গ্ররুতি- 

পুঞ্জের সন্তোষ উত্পাদিত হইবে । শাসন- 

কশ্যে সন্তেষ পদার্থটী উপেক্ষার যোগ্য 

নগ্ে 1 

ইংরাজী কন্টক ভারত শাসনের মুখ্য 
উদ্দেশ্ত ভারতব্ষরই উন্নতি;--রবীন্ত্র বাঁবু 

এই কয়েকটী কথাকে জ্যামিতিক" স্বত্তঃ- 

দ্দ্ধ এবং স্বীকার্ধ্য বলিয়া ধৃত করিয়া 

তাহার বক্তৃতা আরম্ভ কনিম*ছেন এবং 

সেই স্বতঃসিদ্ধ বা স্বীকার্যে্ উপব তীহাঁর 
সব কয়টা যুক্তি, তর্ক স্তাপিত কনিয়াছেন। 

ববাজ্জবাবুর যুক্তি এইরূপ; , 

“ভারত শাসনের মুখা উদ্দেন্ত ভাঁরহ- 

বর্ষের উন্নতি । সেই উন্ননির জন্য ভাবত- 
সর্মীয কতকগুলি মন্ত্রীর সাহাণ্য প্রার্থনীয় 
হইয়াছে । অতএব ইহা সহজেই মনে ভয় 

যে, আমরা ভারতীয় লোক সেই সকল 

ভারতীয় মন্ত্রীদিগকে আঁপনাৰা নিজে নির্বা- 

চন করিয়া দিলে কাঁজটা৭ ভাল হইবে, 

আমাদের মনেরও সন্ভোষ হইবে 1” 

ইহা কবি-হৃদয়ের উপসুন্ত সলল যুক্তি, 

তাহাঁতে অবশ্ঠ কিছু মাত্র সন্দেহ নাই । 

রবীন্দ্র বাবু তীভার শ্রোভৃবর্গকে সঙ্বো- 
পন করিয়া বলিতেছেন ;-- 

*. * ভরসা! করির।; বালিতে পারি, 

এমন অবিশ্বাসী এ সভায় কেই নাই, যিনি 
বলিবেন, ভারতের উন্নতিই ভাত্রন শাসনের 

| মুখ লক্ষ্য নহে ।” 
পুনশ্চ তিনি বলিতেছেন 7-- 

আমরী যদি স্থির চিদ্ছে পণি- ঈ 
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ধান করিয়া দেখি, তবে ইহা নিশ্চয় স্বীকার | সম্পূর্ণ একমত্য হইবারও সম্ভাবনা নাই। 
করিতে হইবে যে, ইংরাঁজ গবর্ণ 

মেন্টের নিকট হইতে আমর এত বহুল 

সফল লাভ করিয়াছি যে, তাহার নিঃস্বার্থ 

উপকারিতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস করা আমা- 

দের পক্ষ কৃতত্বতা মার 1৮ 

ভাঁবতেব উন্নতি কল্পে ভারত শাসিত 

হইতোছে এ ই সাজ শলর্ণমোণ্টে ভারত- 

বর্ষ বল সফল লাভ করিবাছে, ইহা 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায় আমরাও স্বীকার 

করি; আমাদের স্তাঁয় অনেকেই স্বীকার 

করেন । তবে রবীন্নাথ বাবুর স্বীকার্য্যে, 

এবং আমাদের স্বীকার্ষে কিঞ্চিৎ স্বাতঙ্ত্য 

আছে". কারণ “অবিশ্বাপী” ও পকতন্ব 

হইবাঁর দাঁষিত গ্রহণ করিবার আশঙ্কা সত্বেও 

'অ।মসা সবল ভাবে আঁমাদেৰ সিদ্ধান্ত বাক্ত 

করাত সঙ্গচিত নভি ১ ভারতৈর উন্নতি 

ভারত শাসনের উদ্দেশ্ত ভইলেও তাহা 

“সুখা উদ্দেশ্তা নহে ৫গীণ উদ্দেশ | 
পবন্ধ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট-হান্রিত ভাঁরত- 

উপকার “নিঃস্বার্থ” বা “নিক্কান” নভে, 

তাহা স্বার্থমূলক ও সকাম। কাঁরণ তাহাই 
্বাভীবিক এবং ভঙ্জন্ত আঁমাঁদের গবর্ণমেণ্ট 

বিন্দু মান্ও নিন্দনীয় নতেন। যদি এ 

সময়ে, বা যে কোন সময়েই ভউক, এ 

দেশে হিন্দু রাজার হিন্দ গবর্ণমেন্ট থ।কিন, 

তাহা হইলে তাহার অনুষ্ঠিত ভাঁরত-উন্নতি ও 

গৌণ উক্ষেশ্তমূলক এবং ভতকৃত উপকারও 
স্বার্থসঙ্কুল হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই | 

রবীন্দ্রবাঁবুর “রাঁজ-নীতির+ মূল কথা- 

তই "আমাদের যখন কিঞ্চিৎ মত ও বিশ্বাস 

পার্থকা হইতেছে, তগন তিনি সেই মুল 
হইতে যে সকল শাখা 

করিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে আমাদের 

প্রশাখা উখিল 

সে বিষয়ে বাক্য ব্যয় করাও বিফল বিবে- 

চনা করি। 

উপস্থিত বিষষ প্রপঙ্গে আমাদের যদি 

কোনও বক্তবা থাকে, তাহা এই যে, যদি 

ক্রশের বিল বিষয়োপিযোগী না হইয়া! থাকে, 

তাহা হইলে ব্রাডলার বিল বিষয়োপযোগী 

হয় নাই । আমাদের বিবেচনায়, উভারা 

উভয়ই “এক ভম্ম আর ছার" ইত্যাদি । 

ব্রাডলার বিলে প্রতিনৈধিক নির্ব্ধাচন 
আছে বটে, কিন্ত সে থাকা না থাকা। 

তন্বারা আসল কার্ণা এক পদ অগ্রসর 

ভইবে না,_একটা! হৈ চৈ হইবে বটে। 

ব্রাডলা বিলে “নির্বাচন” আছে যেন 

নির্বাচনেরই জন্য, শাসন-কার্ষোব 'সংস্কারের 

জন্য নহে । আাঁডলাঁর বিল ও কথগ্রেসের 

কথা একই । কংদগ্রাস9 এ সম্বন্ধে চাভিতত- 

ছেন কেবল নির্বাচন", স্থশাসন নভে । 

কারণ প্রজানির্বাচিত শত সংখ্যক সদ7স্তার 

মত যদি একমাত্র সভাপতির ইঙ্গিতে পবদ' 

হইয়া বাঘ,_-তবে আমাদের সেই নির্্বা- 

চিত সদস্তদিগের সফলতা কোথায় ? তাহার 

কার্য্যতঃ যে “সাক্ষী-গাপাল” সেই সাক্ষী- 

গোঁপালই ত রহিয়া গেলেন। সাক্ষী- 

গোপালের সাধ কি আজ আমাদের 

মিটে নাই!!! 
রবীন্দ্র বাবু বলিতেছেন ;-_ 

“এমন দুরাশাও আমরা করিতেছি না 

যে, আমাদের প্রতিনিধিদের তস্তে রাঁজ 

ক্ষমতা থাকিবে । ভীভাঁরা (কবল নিবে- 

দন করিবেন মাত্র, বিচারের ভার, কাধ্যের 

ভার তোমাদের | 

হা । এই 'আপিকাব-মাত্র-বিভীন প্রতি- 

নিধি নির্বানিত করিয়া! ভারতভুমি নিজের 
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কি উপকার সাধন করিবেন, ভিজ জানি 

না! আর ইহার জন্ত,_এই নাম মাত্র | 

নির্রাচনের জন্য, কেন বুথ! “জলধি বন্ধন» 

| 

সম্বন্ধে -বরং প্রতিবাঁদিত বিলের কোন 

কোনও পারা মন্দের ভাল । 

কাগীস “য পররুতির “নির্দাঁচন” চাভি, 

'তাচেন, ও দেশকে চাঁভাইতেছেন, তাভা 

সপক্ষ সমর্থনের জন্য সর্বথা অত্যুক্তির 
1 আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তাহা আমরা 
৷ জানি; কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর ন্যায় রাজনীতির 

' বেপেসাদার চিগ্তাশীল ব্যক্তি কিরূপে দ্বিধা- 
টি এই: গর জিরাচনের সির: শন্য ইমা উপরি-উক্ত “রেভ্রুলিউসন" প্রচাঁর 
বস্তগত আলোক ও অন্ধকার আছে। । করিলেন, ভাবিলে একটু বিস্মিত 'ও লজ্জিত 
আলোক অপেক্ষা অন্ধকারের পরিমাণ হইতে হয়। ব্যবস্থাপক সভার বর্তমান 
আল্পও নাচে । নবীন্দ 922 চলিয়। আঁমিতেছে,_- 
কিতে গিয়াছিলেন, আলোকের কথাই সে অবস্থা আমাদের অনুমোদনীয়, আশানু- 

নূপ ও সম্তোষকর না হইলেও তদ্দারা 
দেশ একেবারে অবশ্ত উৎসন্ন যায় নাই, 
পক্ষান্তরে তাহ! "আমাদিগকে শিক্ষিত ও 

দীর্সিত করিয়া প্রন্তিনিধি-প্রণাঁলীর শাসন 

সম্বন্ধে শস্ততঃ আকাজ্ষা করিতেও উপঘুক্ত 

' করিয়াছে । লঙ ক্রসের কাউন্সিল বিলের 

যাহা উদ্দেগ্ত, তন্দ্রা ব্যবস্থাপক সভার বর্ত- 
নান অবস্থা উন্নত বই অবনত হইবে না ১অত- 

৭ব লর্ড ক্রসের কাউন্সিল বিল আইনে পরি- 
ণত হইলে দেশ কেন কথিতরূপ রলাতসে 

ঘাইবে, বুঝিয়া উঠী যাঁয় না। লর্ড 

পাপা কতিযাঁডেন | আন্দকার ভীভাঁর বক্ত.তাষ 

অকথিতই আছে । না থাকিলে চলিভতও 

না। 'আরলাক অন্ধকাৰ ঢ্রমেব বিচার 

করিয়া কথা কভিতে হইলে নি্জনে বসি- 

যাই উ।হাঁকে 'একটা প্রব্দ্দ লিখিঘা পা 

উন হইত : অলকত-গহে তিনি বকা ভউম| 

টাড়াইতে পারিতেন না। 

আঁমর। লঙ ক্রসের বিলের অনুমোদন 

করি না;  শি্টান ব্রাডলাঁর বিল পাঁশ হলে 

আমরা রুতার্থ হইব, এমন কথাঁও সহন্ঞানে 

বলিতে পারি নাঁ। তবে লর্ড ক্রসের বিল: 

পাঁশ ভইলে যে দেশ অটিবাৎ উতসন্ন যাইবে । টারানিত কারান তাহা 
বলিনা মহ “হলস্কল?? পড়িয়া গিয়াছে,  গ্রণালীর প্রার্থলীয় খন নিজেও যোগ 

ইহা দেখিয়া আমরা আশ্চধ্য হই। মরকত- | দিতেছি,কিন্তু যাহা সত্য হা সতোর 
গ্রহের সভাষ রবীন্দ্র বাবু যে “রেজুলিউ- | অন্থরোধেও বলা উচিত। অভ্াক্তিতে 
সন্টা” “চলিলা”” করিয়াছিলেন, তাহা এই ; জিরার ৫, | অসারতাই প্রকাশ পায়, আসদ কার্ধ্যও 

| | নষ্ট হয়। 

| 
ৰ 
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৫০৪ নব্যতারত । (অক্টম খণ্ড, নঘম সংখ্যা । 

বিলি 1সেরেন্ত। জাতই” হইবে * সে স বিল, কাঁধেই সে আন্দোলন জীবিত রাখিতে 

“সেরেস্তা জাত” হইবে, ত্রাডলার বিল; ৃ  চাঁহিতেছি। অঙ্গে-বঙ্গে-কলিঙ্গে, কংগ্রেসে 

পাশ হওয়া পরের কথ, পাঁরলামেণ্টে ূ আঁন্দোলন চলিবে; বিলাতেও আমর! 
পেশও হইবে. না।1 প্রতিনিধি নির্বা- | আন্দোলন করিব । যতদিনে আমরা উচ্চতর 
চন প্রথা প্রচলন হইল না, ব্যবস্থাপক | রাজনৈতিক অধিকার না পাই, আন্দোলন 
সভায় গবর্ণমেন্ট-প্রস্তাবিত সংস্কারও আমরা | ছাঁড়িব না। কিন্ত এইরূপ আন্দোলন 

করিতে দিলাম না। অবস্থা যাহা ছিল, করিতে করিতে যে আন্দোলনের ও আন্দো- 

তাহাই বহিল, অথচ আমরা! প্দরাপাদাঁপি, ূ লনত্ব থাঁকিবে না। সংসারে সকল দ্রবোর 

করিয়া মনিলাম। কত অর্থ সামর্থ অনর্থক ূ হ্যা আন্দোলনের এ কাঁর্ষো মহা আকর্ষণ, 

বায় কবিলাম। তাঁভার নৃতনন্ব ;--তধিকাংশের মধ্যে সারত্ব 

বলিবে, লর্ড ক্রসের বিল আমাদেরই : অপেক্ষা অভিনবন্থ অধিক কার্ধাকরী হয়। 

আন্দোলনের ফল:_আমরা সে বিল] প্রস্থ একট! ধারাবাহিক '3 অবিশ্রান্ত 

গ্রাহ্য ৪ গ্রহণ করিলাম না ;_আঁমাদেরই । আন্দোলন উখিত করিয়া রাখা রাজা: 

আন্দোলনে পুনরাষ অধিকতর অধিকার | প্রজা উভয়েরই পক্ষে অমঙ্গল, ইহাঁও 

সংযক্ত বিল গ্রীসবিত হইবে। ভাল, | আখাদর বিবিচনা করা উচিত। আন্দো- 

লন উভযেরই অশান্তি,সে বিষয়ে সন্দেহ কি? 

প্রজার নান লাঁজা ও রাজপুরুষ্গণও 
তোযাঁদেব 'এই যক্তি ভ্রমসঙ্কুল নয় কে ৰ 

বলিল ? লর্ড ক্রসের বিল আমাদের আন্দো- । ৰ 
লান উং ২পাঁদিত বলিষা যদি যথার্থই তে ্ামাদের রৃক্ত মাংসে গঠিত মন্ব্য। তাহাদেরও 

ধারণা ভইঘাঁ থাঁকে, তাহী একটা মহা । ঘেজাজ আছে, খেযাল আছে, 

ভম, সে ভ্রমের উপর আর অধিক আশন্ত ও বিরক্তি আছে। রবীন্দ্রনাথ 
নির্ভন কপা উচিত হহীতিপভ না। | বাবুব কথায় তাহারা “নিমন্থণে বান, 

বিনীত সম্ভাষণে আপ্যায়িত হন, লন্ 

,টনিস খেলেন, মহিলাদের সভিত মধুবাঁ- 

লাপ করেন ।” অতএব তাহারা আমাদের 

অনন্ত আন্দোলনে একান্ত আপ্যায়িত 

হইবেন, তাঁহাঁও নয়? বলিবে “তীভার' 

আপ্যারিত না হউন, আশঙ্কিতও হইলেন ।” 

আচ্ছা? আশঙ্কিত হইয়া আমাদিগকে 

অধিকার প্রদানের পরিবর্তে আঘাত 

করিতেও ত পারেন। রবীন্দ্র বাবু যাহাই 

বলুন, মনুষ্য প্রকৃতির অতীত বলিয়া কেহই 

বিবেচন। করে না। রাঁজভক্ত প্রজাদের 

পক্ষে ক্রমাগত রাজ-তক্ত বিচলিত করা৷ 

কর্তব্য ও নহে । 

রাঁজ”ননিক অধিকাৰ লাভের জনা 
আন্দোলন 'আঁবশ্বীক, তাঁভা সর্ব্বাতীভাবে 

স্বীকার কবি। কিন্থ আমাদের যে রূপ 

অবস্তা, াঁভাঁত উৎকট আন্দোলনে বড় 

“বশি কাঁজ হইবে না। আমাদের কাঁংশ্রে- 

সিক আমলে আন্দোলনটা কিছু উৎকট 

রকম হইতেছে; উহা অনেকেরই বিবে- 

চনায় বিডন্বনা। লর্ড ক্রসের বিলের প্রতিবাদ- 

প্রসঙ্গে আমরা তুমুল আন্দোলন উখিত 

কবি কিছুই "করিতে পাঁরিলাম ন] ১ 
৮০ 

* এ প্রবঙ্গলেখার পর তাহাই হইয়াছে । 
1 হয় নাউ। পুনরায় ব্রাডল! আর এক বিল 

প্রস্থ কনিয়!ছেন। 
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কপ শী কপি পি পাপ পালা পীপিসসসিপাতি 

বিলাতি আন্দোলনের $ উপর আজ কাল 

আমরা কিছু অভিরিক্ত বিশ্বাস করিতেছি । 
এ বিশ্বীসেরও বিশিষ্ট কারণ দেখি না । 

কিলাঁতি প্রজার পারলামেন্টে প্রতিনিধি 

শির্ধাচন অধিকার আছে এবং তাহাদের 

কোন কোন সম্প্রদায়ের কতক কতক লোক 

আমাদের প্রেরিত বক্তাদিগকে আদর 

আপ্যায়িত করিয়া থাকেন, ইহা সনা। 

কিন্তু তাহাতে মামাদের কোন কার্ধ্য সিদ্ধি 

হইবার সম্ভাবনা কোথায়? মিষ্টার দাদা 
ভাই নোরোজী ও মিষ্টার লালমোহন (ঘোষ 

বহু বৎসর তাহাদের আশ্বাসে বিশ্বাস 

করিয়া বিলাত প্রবাস করিলেন, কত 

বক্তা দিলেন ও করতালি 'প্রান্ত হইলেন, 

কিন্তু কই কাধ্য ত ক্রিছুই হইল না। বিলাতি 

, নির্বাচকগণ সর্বত্রই আশ্ম-স্বার্থের বশীভৃত, 
অধিকাংশ স্তালে আত্ম-স্বার্থ ও উতকোচেব 

বশীভৃত। আমলা উতকোঁচের আয়োজন 

করিলে ও যে তীহাঁদের মন পাইব, তাঁহাঁরই 

ব। স্কিরতা কি? আমরা অনেক সমটে 

“লিবারাল'” ও প্র্েডিকাল” সম্প্রদাঁষের 

নিকট হইতে আশা প্রাপ্ত হইয়া থাকি; 

কিন্থ সে আশা পাই, যখন তীহাঁরা শাসন- 

ক্ত হইতে বিচাত; যে মুহুর্তে তীভারা 

মানুষের দর্বযবভাঁর দেখিলে, আব মানুষের 
ধারে যাইতে ইচ্ছা হয়না। মানুষকে 
ভালবাসা, মানুষের স্বভাব। বিধাতার 
কি এক গুপ্তলিপি শানষের মুখে প্রতিভাত, 
তাহার আকর্ষণবলে মানুষ মানুষের ধারে 

স্পাশাশীশীশী ক শ্পীপাতপিপ্পীন্ী পি পপ পাশপাশি 

পৌষ, ১২৯৭1) প্রেমের দাঁয়, না কর্তৃব্যের টান? 

* এই প্রবঞ্ লেখার পর লড ক্রসের বিল পারল। 

মেঞ্টেব মহা সভায় লীন হইয়| গিয়াছে; ব্রাডলা 

বাহাঁদুবের প্রথম বিল বিল হইয়া গিয়াছে ; দ্বিতীয় 

বিল পস্তত হইয়া! পথে খাটে বিতর্কিত হইতেছে: 

রাজোর কাধ্যভার গ্রহণ করেন, সে 

মুনর্তেই পুর্ব কথ! বিস্ৃত হইয়া! মতান্তর 

প্রাপ্ত হয়েন। যখন উদার প্রকৃতি বড় 

বড় মেম্বর ও মন্ত্রিগণ সম্বন্ধেই এই কথা, 
তখন সাধারণ নির্বাচকদিগের প্রদত্ত আশ্বাস 

সম্বন্ধে আর অধিক কণ! কি? ফলতঃ 

ইংল৬ আমরা করতালি পাইলেও পাঁইতে 
পারি, কিন্ম কাঁধ্য কদাচিৎ পাইবার সম্তাঁ- 

বনা। অভিজ্ঞতাঁত যতটা ইঙ্গিত করে, 

তাভাতে ইভাই বুঝাইতেছে। তবে “আশ 
বৈতরণী নদী 1৮ ইতলগডে আঁ-মোক্তার 

বাঁগর .উপযোগিতা আমরা একেবারে 

অস্বীকার করিতে পারি ন1। 

উপসংহারে বক্তবা, আমাদের আলো- 

চিত রবীন্দ্র বাবুর এই বক্ত.ত! বাজারের 

সাধারণ রাজনৈতিক প্রবন্ধ হইতে অনেক 
উচ্চ শ্রেণীর ; ইহাতে “রূপ রস গন্ধ স্পর্শ 

আছে।” কাজেই ইহা চিন্তাকর্ষক। 

রাজনৈতিক কার্য্য-ক্ষেত্রে রবীন্ 

বাদে দেখিপা "মামরা আহ্লাদিত হই- 

যাছ। আশবী "1 কার, তিনি সেক্ষেত্রে 

বাঁক্ষ'লা সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব করিবেন | * 

শ্রাঠাকুরদাঁস মুখোপাধ্যায়। 
মালঞ-সম্পাদক। 

»» শান সিস্িজ ছি পাশপাশি 

প্রেমের দায়, না কর্তবযর টান্? 
যাইতে বাধ্য । এই জগত প্রেমের লীলা 
ভূমি। মান্তষ, মানুষকে ভালবাপিবে-- 

গতি মানুষের ভিতরে বিধাতার প্রদত্ত যে 
বিশেষত বিদামান,. তাহ] গ্রভণ করিয়া উপ- 
কৃত হইবে, ইনাঁই যেন বিশ্বেখবের ইচ্ছা] । 

পপ ০ ০৫ পা ৭ সপ আপ পা স্পা ৯ সা এ ০ ০৯ শিপ লা পপি ০ আপ ১ শসা 

অনেক ঘটন। ঘটিয়াছে, কিন্তু আমাদের ৮” কথা 
“মস্ত্রিঅভিষেক”" পুর্ব্বে যে স্থানে ছিল, এখন % ঠিক 
সেই স্থানেই আছে। অতএব আমাদের প্রবপ "এত 
কাল পরেও অপরিবন্তিত ভ।বে প্রকাশিত হঈল 



নব্যভারত | ( অস্টম খণ্ড, নবম সংখ্য। | 

নচেং মানুষকে ক দেখি য়া, মানুষ ক কখনও ১ভলিত, 
ন1। মানুষ, মানুষের ভিতরের ও বাহিরের 
দব্যবহার দেখির1 তিক্ত বিরক্ত হইতেছে, 
তবুও মানুষের কাছে অবিরত ধাবিত । 
বিধাতার লীলা এইরূপ,কিন্ক তবুও পথিবীতে 
প্রেম-খেলার ঘর ভাঙ্গিতেছে,_ স্বামী স্ত্রীর 

বিচ্ছেদ, পিতা পুত্রের বিচ্ছেদ,_ল্লাত- 

বিচ্ছেদ ও বন্ধুবিচ্ছেদে জগত অস্থির । 
আপন বলিয়া মাগ্ুষকে ধরি, কোল দেই, 
শরীরের রক্ত জল করিয়া উপকার করি, 
মানুষ তবুও বুকে ছুরি মারে! হা, জগৎ 
একি চিব্।' যে যার যত উপকার করি- 
তেছে, সেযেন তার তত শক্র | সম্প্রদায়- 

গত বিবাদের কথ ছাড়িয়া দিলেও দেখা 
যার, এই শশ্য-স্ঠটামল! পৃথিবী, নানাবিধ 
ঝগড়াবিবাঁদের লীলাক্ষেত্র,দিন 
অযোগ্য হইবাঁ উঠিততছ্থে। হার, মানুষ 
চার বা কি, পায় বা কি? শুনিয়াছি, 
'এক দিন প্রাতঃম্মরণীয়। বঙ্গের উজ্জ্বল- 
তম রত্র মহয্সাি বিদাগসাগর মহাশয়ের 
নিকট এক জন লোক উপস্থিত 
বলিষাছিলেন, “মহাশন্ন, অমুক 
আপনার নিন্দা করিরাছে এবং আপনার 
অনিষ্ট চেষ্টায় রত আছে ।” 

এই কথা শুনিরা বিদ্যাসাগর মহাঁশর 
ক্ষণকাল স্তন্তিতভাবে চিন্তা করিলেন, 
এবং তার পর বলিলেন-_-সে ব্যক্তির আমি 

কখনও কান উপকার করিরাছি বলিয়া । 

আমার: স্ররণ হইতেছে না-তবে কেন সে 

নিন্দা করিবে বা অনিষ্ট চেগ্া করিবে ?” 
বিদ্যাসাগন সভাশয়েব এই কথাব অর্থ 

দিন বাসের । 
পেশ শী শীট পপ শিক্পীশাশসীিশি পসপ সপ্পররউলজধত ০৮০৮ পাপ জপ 

পপ পাপা 

ূ বলিষ। 

| 

হইয়া. 

/লাক । 

সপ শীপািশশিপিস্দশী তি 

রাহী দরিদ্রকে দান করেন, বহু বিধবাকে 
ভরণপোষণ করেন, অসহায়ার কথা গশুনিলে 

অশ্রুতে ভাসেন! এ এক কি অপরূপ 
ব্যাপার! ! ইভা কি প্রেমের দায়, না 
কর্তবোর টান? 

মানুষকে ঈশ্বরের 
প্রতিনিধি স্বরূপ বলিয়া! শাস্স 'বিশেষে 
উল্লিখিত হইপ়াছে। মানুষের সৎগুণ 
রাশির বিষয় চিন্বা করিলে বাস্তবিকই 
মান্রমকে ঈশ্বরের প্রাতি-স্বরূপ বলিষা মনে 
হয়। কিন্তু মানুষের হিংসা বিদ্বেষ, স্ত্রীলো- 
কের প্রতি অনাচার, উপকারীর প্রতি 
শক্রভাচরণ, শক্ররন প্রতি জাতক্রোধ, 
অন্য ধন্দম মতাবলম্বীর প্রতি ঘ্বণা-পরের প্রতি 
অনিষ্ট আচরণ,-- প্রতারণ!, প্রবঞ্চনা 
ইত্যাদি নানা দুব্যবহারের কথা স্মরণ, 

হইলে মান্রঘকে পশ্ড অপেক্ষাও হেয় 
বোধ হয় । ঘোরতর কপটতাৰ 

আবরণে আচ্ছাদিত মানব, দিবা লাত্রি, 
মাভষকে ঠকাইতেছে, মান্ুবকে সর্বস্বান্ত 

গ্রতিবিষ্ব বা 

করিয়া ছাড়িতেছে! আান্ুনকে অবিশ্বাস 
কৰা মভাপাপ-কিন্ত বেরূপ প্রথিবীর 
গতি, মানুষকে বিশ্বাস কবাঁও দায়। মানুষ 

বারন্বার প্রতারিত হইগাও আবার মাজষের 

কাছেই যাদব । ইহ] কি প্রেমের দায়, না 
কণ্তবোর টান? 

এইবূপ যে, যে মানের উপকার কারবে, 
সে-ই তোমার নিন্দা-ঘোষণা ও অনিষ্ট-চেষ্টী 
করিবে! উপকারীর প্রতি 

কৃতজ্ঞচিত্ত হইয়া থাকার পরিবর্তে 
অবনিষ্-চেষ্টা! এ কথা 
রোমাঞ্চিত হয়। দেখিয়া শুনিরা বিদ্যা- 
সাগর মহাঁশয়ের ধারণা হইয়াছে, এদেশ 
অক্ৃতজ্ঞতাক্মপ মহা কলঙ্ক-সাগরে যখন | 
নিমগ্ন হইরাছে, তখন এদেশের আর নিস্তার 
নাই। তিনি এখন সকল প্রকাঁর উন্নতি সন্বন্ধেই 
সংশহী হইয়াছেন । 

আজীবন ' 
| পৃথিবীতে কিছু ছুর্লভ। প্রত বন্ধুত্ব, এই স্বার্থ 

ভাঁবিলেও শরীর ; 
। জঙ্জবিত 

| 
| 
ূ 

ূ 
রঃ 

কিন্ট তন9 অকাতরে; 

মানতন আল ধাহবেই বাঁ কোগায় ? মান্ষ 

ছাড়য়া, মানব কোথায় দাড়াইবে £ নানা 

বিদ্ব-পরিপুর্ণ এই সণ্সারে বাম কৰ্িতে হইলে 
এক দিকে ঘেমন বন্ধুর সাহায্যের প্রয়োজন, 
স্ষক্ম এবং পলি « পঙ্মনাজ্যে যাইতে ভইলেও, 

১ 'অভিনহদর স্রজদের সাহাব্য একান্ত 
প্রয়েজন। কিন্ু জুড়াস স্কেরির়টের স্তায় 
বন্ধুর অনিষ্ঠ সাধান রত নয়, এমন লোক 

(45 ৭ 

থিবীতে আকাশ-কুন্থম। মানুষ বিষে 
হইয়াও আবার বিষ-পাঁন করিয়াই 

দিবানিশি মজিদ্তেছে। ছাড়িতে চাহিলেও 

ছাড়িতে পারে না। এ এক বিষম মোহ, 
এ 'এক ভয়ানক প্রলোভন ! জলিয়া পুড়িয়া 

মরিবার জন্যই বুঝি বিধাতার এই স্থষ্টি ! 

ভালবাস।-স্বর্গের কুসুম ভালবাসা 

পূর্ণ %ু 



পৌষ, ১২৯৭ | ). , প্রেমের দাঁয়, না কর্তর্যের টান্? 
জন পপ পপ পাপ শপ পা দালাল 

. নরাকের চে 1 যে য 'পীন্দর্ধা মান্ষুকে |. রাধী নও? তু 

৫০৩ 

চে স্পা পা আপ ৮ পা পটকা শি 

নঅপরাধী ভাই, তোমার 
ক্মর্ণে লইবার জনা, সেই সৌদ্দর্যা অপর | ভগ্নীকে, বিধাতাঁর কন্যাকে অপরাঁধিনী মনে 
দিকে মানুষকে নরকে ডুবাইবাঁর অক্স ! রূপ | করিয়া স্বণা করিতেছ? তাহাকে তোমার 
দেখিয়া মানুষ বিধাতাঁয় মজে, রূপে 
মন্জিয়া মীন্তষ ননাকেব আশ্রম লয। যাঁর 
মম যেমন, তাঁত ভাগো তাঁত । ভাল- 
বাসা কষ্টিব আনি আধুব জিনিস ২ 
রেমন জিনিস আর জষ্টিতে আছে কি না, 

জনি না। কিন্ত অপর দিকে যন অন- 

থেব মূল, এই ভাঁলবাঁসা।  ভাঁলবাসাল 
খাতিরে মান্ষ ধর্ম ডুনার, কুল তহেজ, 

চরিত্র হারায় নরহতা। করে;কি না 
কারে, আমি জানি না। ভালবাসার খাঁতিবে 

পৃথিবী নরশোণিত-পাঁতে পুর্ণ । ভালবাসা না 
করিতে পারে, এমন অপকর্ম নাই । ব্যভি- 

| 
: 

সমাজ বা তুমি যে ডুবাইয়াছ, তাহ! ত 
একবারও ভাবিলে না! এদিকে তুমিই 
পান্মকতার ভাঁন করিয়া বেড়াও ? ধিক, 
ভোমার ধর্থে। ভোমার মন যে কলুষিত, 
সে কথাটা নিতজর সম্বন্ধ বলিলে না; অন্টের 
ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া দিলে! তবেই দেখ, 
ভাল মন্দ সর্বত্রই কিনা! তুমি, আমি, 
ঠা ভাল, কে মন্দ; এ বিচার না 

, বিচার কর না কেন, “আমি মন্দ, 
্ে ট রো আমারই যন্ত দোষ, তার দোঁষ 
নাই।”ঃ হায়, তাহা হইলে এই হতভাগ্য 
')ধিশী আজ সোণ।র পৃথিবী হইত । তোমাকে 

চারী, কুলটা, ন্রিণী, এ সকল আপবাঁদই ; ?ক কি বলিয়া গালাগালি দিরাছে, তুমি তাই 

ভালবাসার খাতিরে । এক মানমেল বুকে 

অপরণ্ মান্ধষ আনার ভালবাঁপার খাতিরে 
ছুরি মাবে। স্বর্গ আর নরক--এক বস্থাতে ! 

. , পরথিবীর সকল জিনিসেরই ছুটি দিক 

আছে ;--একট' ভাল, একটা মন্দ | মান্তঘ 

দেবতা, মানুষ পণ্ড | এমন ভাঁল জিনিস 

নাই, যাহার মন্দ নাই । 
স্য্টি__ফুল, তাভার'ও দুই দিক আঁছে। 
এমন ঘে স্মিষ্ট কোকিলেব স্বর ভীহাবও 
দুই দিক। 
তাঁহারও দুই দিক। ফুল, কোকিলের স্বর, 

«মন ০ম পবিন | 

ভাবিয়াই অস্থির । তোমায় কে কবে সিন্দা 
করিয়াছে, সেই চিস্তাতেই তুমি বিভোর । 
নানার ধর্মকে কে কবে ভুচ্ছ করিয়াছে, 
ভা লইয়।ই তুমি ব্যস্ত । একবারও তার 

ভাঁবিলে না? ভাবিলে না_তোমার 
দোষ আছে বাঁণয়াই সে গালি দিয়াছে ; 
অথব1 গালি দিয়া ত সে বন্ধুর কাঁজই করি- 
মাছে! মহাজনের! বলেন, যে দোষ 

তত ণ্ 

। 'দখায়, সে-ই বন্ধুব কাজ করে। তোমার 

এমন যে রমণীর সৌন্দর্য: 
ক্রোধের বিষয় কি? 

রমণীর রূপ--কাহাঁকেও স্বর্গে তুলিতে, কাহাঁ- 
কেও নরকে লইয়া! যাইতে । তুমি বলিবে, 

যার মন কলুষিত, সে ই এই সকলের স্বাবাঁয় : 
নরকে যাঁধ। কথা ঠিক বটে, কিন্ত ভাবিনা 
দেখত,-কত মানুষের মন কলুষিত ? 
_"কত লোক মজিতেছে ?-কত লোক 
ডুবিতেছে ? পৃথিবী তন্ন তন্ন করিয়া 
আন্বেষণ কর,বুঝিবে ভাল লোক ছুর্ভ। তবে! 
কি ফুল ফুটিবে না, পাখী পাইবে না, রমণী 
বেড়াইবে না? তুমিইত বল, “রমণী সর্ব 
নাঁশের মূল, বেশ্তা-সংপ্রিঈ থিয়েটার নর- | 
কের পথ 1” তোমার মন কলুষিত বলিয়া 

কি একথা বলিতেছ না? বেশ্তাও ধাহার 
সষ্টি, তুমিও তীহারই স্থষ্টি। বেশ্তা অপরা-: 
ধিনী, আর তুমি কি কাজে,কি চিন্তায় অপ-। 

| 
1 
ূ 
। কিছুতেই 

নি 8 রি 

চি 
সস 

দো না থাকে, তাতেই বা তোমার 

কথাটা হাসিয়া 
উডাইষ| দেও না কেন? যে গালাগালি 
দিযাছে, নয় তাকে ক্ষমাই কর । তুমি তার 
পরিবর্তে তার চৌদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধ-পিগু 
চবকাইয়া সর্বনাঁশের চেষ্টাকরিতেছ ; এ যে 
ভোমার কি অভিনব ধর্-প্রচারের ধুয়া,আমি 

ধুঝিলাম নাঁ। তোমার এ 
অহঙ্কার-মূলক  (110791-7709100085829) 0 

। নাি-দ্বণাতটীকে 0) কর্মনাশার জলে কিছু- 
| নেই ফেলিতে পারিলে না, অথচ ধন্মের 
বড়াই কর! আমার ধারণা! ছিল, ষ 
ধর্মিক, সে বুঝি নিন্দা ব! গাল!শলিছে 
টলে না।-সে বুঝি এ সকলের ক্মজাত। 
সে বুঝি শুণাভূমিষ্তে পাদচারণাঁ ক ল। 
অহ দুর্ভাগ্য, আজ দেখিতেছি, দাদি 

কের ক্রোধ, হিংসা আরো বেশী। ভাপ রঃ 



৫০8 নব্যভাঁরত। (অস্টঙ্ণ খণ্ড নবম সংখ্যা । 

মন্দ যে সর্বত্রই বিজড়িত, বিমিশিত, এ । মোঁভে পড়িয়াছি, ভাবিয়া ভাঁবিযা সার 
কথাতে আর সন্দেহ রাখিতে পারতেছি না । (হইতেছি। ভিন্সমাজ বল, ব্রাহ্গসমাজ 

আমি যতই স্তক্মবাপে জগতকে পরীক্ষা: বল; ধনী বন্ধু বল, দরিদ্র বন্ধু বল; _ 
করিতেছি, ভন্তই দেখিতেছি, সকল বস্তই সকলের বাবহার দদখিয়াই অবাক হইয়াছি ! 

এখন মন্দের দিকে অধিক ঝুকিয়া পড়িয়াছে। | আমিও তাদেরই এক জন। তারাও আমাৰ 
মানুষ এমন পশ্ুত্বে ঢলিয়াছে, খধার্ষ্িক ূ ব্যবহার দেখিয়া নাকি অবাক হইষাঁছে । 

যাহারা, ভাহারাই এখন অধিক অধার্ম্িক। | আমি9 নাকি তাদের কি সর্বনাশ করি- 

মান্ষের সংগুণ রাশি এখন মহা পাপ-রাহু : যাভি। ইচ্ছা লইয়া কথা নষ ; ইচ্ছা, মানুষ 
গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। সত্য, পুণা, ৃ দেখে নাঁঁক্গতরাঁৎ বন্ধুরাও যে আমাকে 

নীতি, ধর্ম, চরিত্র হুছুগপ্রিয় কলিযুগে অন্ত- 1 “অপ্রঃপতিত” ভাবিয়া অশ্রুবর্ষণ করিবেন, 
ভিত হইয়াছে । কপটতা, প্রবঞ্চনা_-এখন । আশ্চর্য কি? অশ্রবর্ষণের সহিত তীহারা। 
মানুষের ব্যবসা । সে-ই বড়, যে মান্ষকে অনিষ্ট চেষ্টাও কবিতেছেন,মহবের কত 
অধিক ঠকাইতে পারে । অন্য দেশের কথা. পবিচয় দিতেছেন! আমি দেখিতৈছি, 
বলিতে পারি না_-এখন ভারতবর্ষ পশুর | ভাবিতেছি-_-মাৰ অবাক হইতেছি | 
লীলাচল হইয়া উঠিয়াছে। ব্যভিচারের | কোথা যাইব নখ ভাঁবি। ভাবি 
আ্োতে, জণ হত্যার শ্রোন্ে, হিংসা বিদ্বেষের | না ভাবিতে দেখি, অন্যান যাইয়া উপস্থিনত 
আোতে 'ভারত প্লাবিত | যে দিকে চাই, দেখি, ! ভইযাছি। কাঁভীকে9 আপনাব ভাঁবিব না, 
আমর! রাশি বাঁশি পণ্ড এই ভারতের । মনে ভাবি, দেখি, ভাবিবাব পর্বে 
সর্ধনাশ করিতেছি । কে কাঁকে দেখে, ! অন্যকে আপনার ভাবিয়া বসিয়াছি | ঠকিয়া, 
কে কাকে ধরে, স্বার্থ স্বার্থ করিয়া সকলে গ্রভারিত হইয়া কত বার অন্যের তিলক্কার 
অস্থির ! ! শুনিযাি--কিস্তয বত বাব প্রতিজ্ঞা কবি- 

বাল্যকাল হইতে কত পলাঁককে আপ-  য়াছি, তত বাই "মপিক ঠকিয়াছি । ঠকিয়া 
নার বলিয়া বুকে ধবিরাছি, প্রীণে ছুরি ; ঠকিবা জেববাঁব ভইয়া ভাবিতেছি_-এ 
মারে নাই, এমন বন্ধ বিরল | জীবন দিয়া, প্রেমের দানা কর্বোর টান? 
জীবন পাইবার চেষ্টা করিয়াছি, বিনিময়ে প্রেমের দাঁয়৪ নণ কর্তব্যের টান৪ না । 
পাইয়াছি_ছাই । যাতাঁদ্িগের উপকার : এ এক মহাজনের মহা খেলা । খণ শোপ 
করিয়াছি__দেখিয়াছি, তাহারাই কিছু দিন : দ্রিতে আসিয়াছি, আজীনন খণই শোধ 
পর প্রধান শত্র। সমাজ-সংস্কার করিতে | দিতে হইবে । জীবন দিলেও খণের শেষ 
চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি,__ পাইয়াছি, লোকের নাই । আছি ইভাঁরই জন্ত--মরণের দেশে 
গালাগালি । দেখিয়া শুনিয়া, 'এমন সাধ ' যাইব, ইভারই জন্য । আশা, ভরসা, প্রতাশা, 
হইরাছে-চুপ করিয়া বসি। তোমার | সব বিসর্জিত হউয়াছে--এখন ভবের তীরে 
মধুর বন্ধুত্ব চাই না, তোমার এ মনস্ছুলানে ; বসিরা জীবনের ভাটী বেলায় খণ শোখিতে 
ভালবাঁসা চাই না, 'আড়ম্বরময় দেশ-সংস্কার | | বসিযাছি। মানুষের কাছে কত খণী 
চাই নাচুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে | ভিলাম, হিসাব কেতাব কিছুই নাই । মত 
চাই। কিন্ত কেমন যে বিষম মোতের ৃ শাধ্িিতিছি, তত লোক ছুটিয়া আমার 

ঘোর, লোক কাদিতেছে, শুনিলেই প্রাণ । নিকট আসিতেছে । সমস্ত পৃথিবী যেন 
অস্থির হইয়! উঠে । যে শতবার বক্ষে আঘাত ূ আমান দিকে ছুটিতেছে। আমাত ক্ষ 

করিয়াছে, সে দ্বারে আসিলে আবার | বুকে সকলকে পুরিতে পারিতেছি নী 
তাকে বুকে না তুলির! থাকিতে পারি না। তাই কেহ যাইতেছে, কেহ আমিতেছে। 
যে শতবার ঠকাইয়াছে, আবীর কাঁদিয়া ; যে দিন আমার খণ শোধ হইলে, সেই দিন 
অভাব জানাইলে তাকেও কিছু না দিয়া | আমি মহাঁধাত্রী করিল। সেই দিন সকলে 
থাকিতে পারি না। আমি কি এক বিষম ; আমাল সপিপ্ডীকরণ করিও । 

হিলের 

সপ বাশি শীাশ্শীক্পীটা িশািটশাশীশ্পীী ++ 

০০ শসা ৮ টি লি 



আমেরিকার প্রেমিডেণ্ট আব্রাহীম লিঙ্কলনের 

বাল্য-জীবনী | 
এই মহাঁপুরষ ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ১১৯৯ 

ফেব্রুয়ারী কেন্টাকি প্রদেশের অন্তঃপাভা 

নোলিন ক্রীক, নামক স্থানে জন্ম হণ 

করেন । তিনি অশৈশব দরিদ্রতার চির 

দুঃখময় জ্রোড়ে লালিত পালিত হন | নি 

বাল্যকাল হইতে দারিদ্রের ছুঃমহ ভাগে 

নিগীড়িত ভইরাও, স্বকীয় অসাধারণ নুদ্ধি 

ও জ্ঞান, পপিশ্রম 'ও অধ্যবসায়, চরিত্র ও 

প্রতিভা বলে *থিনার সভ্যতন প্রদেশে 

সন্বেচ্চ কুড হন। ৬5ন আত্ম 

বিদ্রেহানলে *গ্মান চির ৪ নিভীক- 

চিন্তে ও প্রশান্ত জরে রক্ষা কাদা, ইউ 

নাইটে-ছ্ ্টেটন শেক রাজা) হইতে সমূলে 

জঘন্ততম দাসত্ব-গ্রথাঁকে উত্পাটিত করেন । 

আমেরিকার কুষ্চবর্ণ দাসদিগের উদ্ধার 

সাধন পুর্বাক, উপাংশুঘাতকের নিষ্টর হস্তে 

স্বীয় পবিত্র জীবন, ধার্মিক চুড়ামণি মশ্রাত্ব! 
খবীষ্টের ম্ভান উতৎসগগীকৃত করিয়া অমরত্ব লাভ 

করিয়াছেন। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার 

মধ্যাদ যথোচিতরূপে রক্ষা করিতে গিয়া, 

তিনি নরাধম বিদ্রোহীর হস্তে নশ্বর জীবন 

বিসঙ্জন দিয়া অবিনশ্বর কীন্তি সঞ্চয় করি- 
যাঁছেন। যত দিন পৃথিবীতে মনুষ্য বসতি 

করিবে, যত দিন ভূমগুলে সাম্য ও স্বাধী- 
নতার গন্মান থাকিবে, যত দিন নরলোকে 

আজ্মো্সর্গ ও স্বদেশ-হিতৈষিতা, বিশ্ব- 
জনীন (প্রম ও সার্ভৌমিক ভ্রাতৃভাব শব্দ 

বর্তমান থা।কয়া অভিধানের পত্র উজ্জল 

করিবে,ভত দিন প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কলন 

স্বাদেশ-হিতৈষিগণের অগ্রণী বলিয়া জগতে 

পদে আঁ 

| গ্ীতি ও ভক্তির পবিত্র পুষ্পাঞ্জলী পাইতে 

বঞ্চিত হইবেন ন।, তত দ্দিন দেবতার স্ায় 

সভ্য এগতের গৃহে গৃহে পূজিত হইতে 
থাকিবেন; তত দিন ভূমগুলস্ত নর নারী 

এক বাক্যে তাহার স্বর্গীয় অমর আত্মার 
উদ্দেশে গভীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অৰৃ- 

নম অনুরাগ উপহ'ন দিতে কুঠিত হইবে 

ন|! জর্জ ওয়াঁসিংটন ব্যতীত এমন মহা- 

পুরুষ স্বাধীনতা লীলাভূমি আমেরিকায় 

মার কখনও আবিভতি হইয়াছেন কি ন! 

নান্দহ স্থল । 

কেণ্টাকির অন্তর্দত ভাঁডিন গ্রদেশে 

নোলিন ক্রীক্ নামে একটা সামান্ত স্থানে 

১৮০৯ গ্রীষ্টান্ধে আমেরিকার ভাবী অধিপতি 

ভক্ষণে জন্ম হণ করেন । তাহার জন্ম 

নগয়ে তাহার পিতা টমাঁস লিষ্কলনের বয়স 

৩১ এবং তাহার মাভার ২৩ বৎসর বয়স 

ছিল । উঙান্না উভয়ে যে সামান্ত গ্রহে 

বাস করিতেন, তাহা কাষ্ঠ নির্মিত ছিল 

বটে, কিন্ত তাহাতে নির্মল বাহু সঞ্ধারণের 

নিমিত্ত বার কি গবাক্ষ কিছুই ছিল না৷ 
সেই কুটারের সমীপে অন্ত কোন প্রতি- 

বেণীর বাঁসস্থল ছিল না। তাহার চতুর্দি- 

কের ভীষণ অরণ্যে নানাবিধ হিংস্র জন্ত 

নিরাপদে বাঁস করিত । | 

টমাস অনুমাত্রও লিখিত পড়িতে 

দানিত ন1। শৈশবকাঁলেই ৩২1৮ পিত। 

মাতার মৃত্যু ঘটিলে, টমাস ছুরবস্থা ৭ দ্ি- 
দ্রতার সহিত অনন্ত সংগ্রামে প্রবন্ত €ন। 

এই নিমিত্ত কোনও বিদ্যালয়ে পদ্দণ, 



পপ এপ পপি স্পা ্ষ্প্০প্রসপন শান পাশ পা 

করিতে এক দ্িনেব-জহ্যও আহার ভাগ্যে 

অবসর ঘটে নাই। ট্রমীসের পত্বী কিছু 

কিছু পড়িতে পান্সিতেন জাটে, কিও পত্রাদি 

লিখিতে বৃদ্ধি, 
উদারতা ও ধশ্মনি্ট। প্রতি কোন বিষয়েই 

টমাস নিক পত্বান্ন সমকক্ষ ছিলেন না 

বলিয়! পির উপর টমাস পত়ীর সর্বতৌ- 
মুখী প্রভুতা বরাবরই অক্ষু্ ছিল। তিনি 

পারিভিন না । বিনা, 

নব্যভারত । 

৮ ০৭১ এশা শীশীশীশি পপ ৮ টি শি 

তি বষ্টে পত্বীর নিকট নিজের নাম, 

লিখিতে অভ্যাস কর্মী, নিরক্ষরতার অপ-. 

বাদ হইতে মুক্ত হন 

বাঁক আত্রাহাষের যখন ৪ বত্স্র বয়স, 

তখন তীহার পিতা! অপেক্ষাকৃত উর্বর ও 

রমণী একটা স্থানে আসিয়া সপরিবারে 

বনতি করিতে আরম্ভ করেন। তাহার 

সমবয়স্ক যে ৬৭ জন প্রতিবেশী বালক ছিল, 

অল্প কালের মধ্যেই আব্রাহাম বুদ্ধি কৌ- 

শলে তাহাদের প্রধান বলিঘ্না পরিগণিত 

হইলেন। এখানে তিনিপাঠশীলায় সামান্য 

লেখা পড়া 'আরস্ত করিয়া, অতি অল্প 

কালেই গুরু মহাশয়ের আয়ন্তার্ধীন যাবতীয় 

বিষয় শিক্ষা করিয়া ফেলিশেন । আব্রাহাম 

জোষ্ঠা ভগিনী সারার সহ পাঠশালায় 
প্রত্যহ যাতায়াত করিতেন । এই পাঠ- 

শালা ভাতার পিতার বাসস্থান হইতে চারি 

মাইল দূরে অবহিত ছিল। চারি পাঁচ 

সংসবেল শিশু লেখ। পড়া শিক্ষার জন্য 

প্রত্যহ আট মাইল পথ যাতারাত করিত 11! 

কি অদম্য উৎসাহ ও 'অধাবপায়। ক্ষি প্রবল 

ভ্ঞানচৃষ্তা ! 
প্রতি ববিধাঁর ও অন্তঠান্য দিনের অব- 

সর সময়ে উমাঁসপত়ী পতি, পুত্র ও কন্যাকে 

কাইবল গ্রন্থ পড়িয়া শুনাইতেন ।' পড়িতে 

শিখিবার পুর্বে বিছুষী মাতার নিকট হইতে 

াসস্পস্৮ ০৯ ৮ ১ টি শশা 7 

( অষ্টম খণ্ড, দশম সংখ্যা । 
স্ পিস শি সপ শক পপ সপ শী পপ 

এইরূপে শুনিয়া, আব্রাহাম সেই অমূল্য 

ধন্ম "প্তকের অনেক উপদেশ ও উপন্যাস 

শিক্ষা করেন । তাহার পিতার পুস্তকাগারে 
আত্রীভাম যে তিন খানি কীটদংস্ত্রী ও অযান্- 

রক্ষিত পুস্তক পাইলেন, প'ঠশালায় অবস্থান 

কালে অতি মনোযোগের সহিত ক্রমে তাহ। 

পড়িতে ৪ শিখিতে লাগিলেন । সেই তিন 
খানি পুস্তক এই 7;--বাইবল, ধশ্ম বিষয়ক 

প্রশ্নোত্তর, ডিলোয়ার্থের বানান পুস্তক । 

পুর্নোক্ত পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত হইলে, 

আব্রাহীম গুঁহে বসিয়া বাইবল পড়িতে 

আরম্ভ কর্রিলেন। বাইবলের উপন্তাসাংশ 

গুলি কাহার কোমল মনকে সমধিক আক 

করে । পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াও তাহার 

তৃপ্রির হ্রাস হইত না। বাইবলের স্তায় 

শপ শশী জীপ 

! বভুমূ্্য ধর্মগ্রন্থ যাহা, বাল্য জীবনকে 

সপপপপশ্পশাপা স্পেস পপ পাপা পা ্পপপ্ী্প্পসপপপ্প পপ পপ পি ্পা পপিসপীশট শা 

| 

প্রথম হইতে গঠিত ও পরিচালিত করে, 

তিনি: যীবনে শৌধা, বীধ্য, নিভীকতা, 

উদারতা, সততা, লঙহদয়ত|, মহানুভাবত। 

ও কর্মব্যনিষ্ট। প্রদর্শন পুর্ন্বক মানব জাতির 
অশেববিধ উপকার সাধন করিয়া কৃতজ্ঞতা 

ভাজন হইবেন, ইহাঁনে আর বিচিত্রতা কি? 

১৮১৬ খ্রী্টাবে টমাস দাসত্ব ব্যবসাফের 

পাপে পরিপূর্ণ কেন্টাকি প্রদেশ ছাড়িয়। 
ইতিয়ানা প্রদেশে যাইরা বস্তি করিতে 

মনস্থ করিলেন । ইতি পূর্বে ইণ্ডয়ানা প্রদেশ 
(যুক্তরাজ্যের [0190 ১৮৮৮৪) অন্তভুক্তি 

করিবার কথা হইতেছিল। মহাসভা 

কংগ্রনে ঘোরতর তর্ক বির্কের পর ১৮১৬ 

খরা কে ইত্ডিয়ান! যুক্তরাজ্যের অন্তহুক্তি হয়। 
সেখানে কেপ্টাকির স্যার জঘন্ভতম দাস 

ব্যবসায়ের প্রথা প্রচলিত ছিল না। এই 
নিমিত্ত দলে দলে দীন দরিদ্র লোৌক নূতন 

প্রদেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতে 



মাঘ, ১২৯৭1) প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কলনের বাল্য জীবনী । ৫০৭ 
পিসি সসেজ শি শী শাহ 

লাগিল । টমাস দাসত্ব প্রথাকে অন্তরের ূ দ্বাব্না ইপ্ডিয়াঁনা প্রদেশে বাড়ী থ থর নির্মীণ ও 

সহিত দ্বণা করিতেন। তিনি জানিতেন | জমীজমা কয় করিতে ইচ্ছুক হইলেন । 
ধে,.হেয়তম দ'সত্ব প্রথা যে যে স্বখনে প্রচ: জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ কণ্তন ও আহরণ করিয়া 

লিত আছে, সেই স্থানে উতপীড়ন ও | মান নিজ হস্তেই নৌক। নির্মাণ করিলেন । 

অবনতির এক শেষ ঘটিয়! থাকে । তিনি । পুর্পোন্ত মদ ও গ্হনির্াণের উপযুক্ত 
নিরক্ষব হইলেও বৃদ্ধিভীন ও জদয়-শৃন্ত | আবস্তাকীণ ভ্রব্য সঙ্গে লইয়া টমাস জলপথে 

ছিলেন,না। কেন্টাকি দাস ব্যবসায়ীদিগের | একাকী ইওিআ্সানা অভিমুখে ক্ষুদ্র নৌকা 
'পাঁশবিক ও অমান্ুনিক অত্যাচারের অন্যতম । বাইয়া চলিলেন। স্ত্রীপুত্রাদিকে কেণ্টাকির 
রঙ্গভূমি ছিল। কার্টীর নামে টউমসের পরি- বাটাতেই রাখ্িি গেলেন। দুরাগ্যক্রমে 

চিত জনৈক রুযক উতি পুর্কবে ইঙ্ডিয়ানাঁর ওহিও নদীর গর্ডে তাহার ক্ষুদ্র নৌকা 

অন্বর্গত স্পেনসাব কাউন্টিতে উপনিবিষ্ট ! ড্রবিষা যাওয়াতে, উ।ঞার ভবিবাতের আশ' 

হন। তিনিও তথাসই নিজের বাসস্থল | বসা! বিনষ্ট হইল। ভীরবর্তা টা হালি 

মনোনীত করিনা গৃভাদি নিম্ীণ করিতে 1 ভাযষ্যে তিনি নৌকা খানির সহিত তিন 

সন্ষল্* করিলেন | কেপ্টাকি ছাড়িয়া নূতন | বেরেল মদ নদীগর্ভ হইতে উত্তোলিত 

স্বাধীন প্রদেশে খাওয়ার উমাসের অন্যতর : করিতে সমর্থ হইলেন। তাহ নৌকা 
উঠাইয়া] নিভীক চিন্তে ও আশ্বস্ত মনেণ্টমাস 

সি শপ পি পাশাপাশি 

শি পপ ০ পাপ 

কারণ ছিল । দাঁসবাবসাষিগণ অন্তায় পুর্নীক 

দরিদ্র রুষকদিগের জমি ইত্যাদি কৌশলে ! টমমনের খেয়াঘাটে উপস্থিত হইলেন । 
স্বাধিকারত্ক্ত কনিতে নঙ্কচিত হই নাঁ। ; গন্তব্য স্থানে পদব্রজে ঘাঁওয়াঁর জন্য টমাস 

রষ্বর্ণ বলিষা যাভারা! মানব জাতি: । একজন ভারবাহী গরুর অধিস্বামীকে 

অমূল্য স্বাধীনতা রত্র অপহরণ করিয়া দন্যাদি বহনার্থ নিঘুন্ত করিলেন। ভাড়ার 

আপনাদের মন্তয্যত্বের পরিচর দিত, জঙ্গী: পত্রিবর্তে গোন্সামী নৌকা। খানি গ্রহণ 

জমা হরণ তাহাদের পক্ষে নিতান্ত সামান্ত কলিতে সন্মত হইল। কিছু দুর যাইয়াই 
বিষম। টমাস এই আকস্মিক বিপৎ পাত. ঠীাভাবা উভয়ে দেখিতে পাইলেন যে, 
উপস্থিত ভওয়ার পুর্ের্বেই সেই স্থন সত্বর খানে অনমানবের মাতাঙগাহের কোনও 

পরিভাগ করিলেন | ৷ চিঙ্গ পর্থ্যন্ত বর্তমান নাই। টমাস সঙ্গীর 

তাহার যে কিছু সামান্ত ভূমি সম্পত্তি সহিত, কুড়ালি দ্বারা সেই নিবিড় অরণ্যের 

ছিল, তাঁভা তিন শত ডলার (প্রায় সাড়ে মধো দিয়া রীন্ত1 প্রস্তুত করিতে করিতে, 

সাত শত টাকা) মূল্যে বিক্রয় করিলেন । : অগ্রসর ৬ইতে লাগিলেন! এইরূপে কিছু 

মূলোর মুদ্রার, যধো বিশ ডালাত্র নগদ | দিন অবিশ্রান্ত ঘোরতর পরিশ্রমের পর 

লইলেন | বাঁকী টঁকার.পরিবস্তে দশ বেরেল | তাহারা আঠার মাইলস পথ গমন করিয়া 

(৪০০ গেলেন ৫০ মণ) মদ গ্রহণ করিতে ূ একটা ক্ষুদ্র কুটার দেখিতে পাইলেন । স্তথাঁয় 

বাধ্য ভইলেন। জমীজমার বিনিময়ে হুইস্কি ৰ বিশ্রাম করিয়া গৃহস্বামী উড ':হেব্কে 
মদ। কি অদ্ভুত বিনিময় !! এই মদ বিক্রয় | আপনার অভিপ্রায় জানাইলেন; পরে 

কমা থে টাক পাওদ। যাইবে, ভাপ । উদ্ডের সহিন্ত দুই মাইল গমন কবিযং টস 

শি ীসিশীীশীশী টিপি শী পপি পপি 



অপন ভাবী বাসগ্থল মনোনীত করিলেন । আত্রাহামের, নিত্য সহচর [ছিল । 'শিত্যহ 

উডের নিকট জিজ্ঞাস! করিয়া জানিলেন | কুঠার পরিচালন করাতে অন্নকালের মধ্যেই 

যে, ছুই মাইল দূরে পূর্বদিকে, ছয় মাইল | আব্রাহাম অতি বলিষ্ঠ হইয়! উঠিলেন। 
দূরে উত্তর দিকে এবং আট মাইল দূরে | কাঠ কর্তন ও ছেদনাদি কাধ্যে তিনি বিশেষ 

পশ্চিম দিকে ভিন ঘর ক্লষক বসতি করে। | পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। ইগ্ডিরানার 

তাহার সমস্ত জিনিসাদি উডের কুটাীরে | বনবাসী দরিদ্র কৃষকগণ বন্ত জন্ক শিকার 

রাখিয়া টমাস পদব্রজে কেণ্টাকীর পূর্বতন ! করিয়া অনেক সময় জঠরাগ্নি নির্ধাপিত 

বাঁড়ীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । . অবিলম্বে কবিত এবং বন্ত পশুর উপদ্রব হইতে 

সপরিবারে মনোনীত নূন বাসস্থলে যাঁও- ৃ আপনদিগকে রক্ষা করিত। বালাক।লেই 
যার উদ্যোগ হইল। শধ্যাদি দরব্যসহ | লিঙ্কন পিতার নিকট পশু পক্ষী শিকাঁব 

সপরিবানে টমাস সওয়া শত মাইল সাত ; কবিতে শিক্ষা করেন । দেই নিবিড় বন- 

দিনে অতিক্রম করিয়া ভাবী বাঁসস্থানে ; দেশের মধাবন্তী কটারের নিকটে কোথাও 

উপনীত হইলেন। টমাসের যে ছুইটী | পানীৰ জল ছিল না। জোষ্ঠা ভগিনী 

ভারবাহী অশ্ব ছিল, তাহার পৃষ্ঠে কখন (সাবার সহিত লিঙ্কন এক মাইল*দুনে 
চড়িরা, কন ইাটিত্লা লিঙ্কন-পান্রী পুন্ন কন! ূ অবনত একটা নির্বাপিণনী ভইতে সমল্ত 

সহ স্বাণীর অন্ুগমন কৰিলেন। ম্ন্তিকাই | পনিবারের ব্যবহার্য জল প্রত্যহ আনয়ন 
তাভাঁদের বাত্র কালের এক মার শধ্যা | ক্াতিন। 

এবং আকাঁশ তলই এক মাত্র আশ্রয় ছিল। হরত্য অশিঙ্সিত নিনক্ষর দরিদ্র 
টমাস তাড়াতাড়ি একটা অতি সামান্য : লেন মধ্যে পন্, সাধুভা ও সচ্চরিরতার 

কুটীবু নির্মাণ করিশা ১৮১৬ গ্রী্ান্দে ১- 1 বিশেন অভাব টিল | সমধ সময় ত্তাহাঁলা 

রানার ঢ্ঃসভ শীত কোন ক্রম যাঁপন 1 আ্াগাগ জ্রুতমে অপরেন জরবাঁদি চবি কলিন্তে 

করিলেন। উপপক্ত সময়ের অভাবে কুটা | কণ্ঠিত হইত না। তাভাবা অধিক পরিমাণে 
নে তিন দিক বদ্ধ এনং এক দিক খোলা | মা পান করিযা সমস সময় পশুবহ 'আচবণ 

রাখিতে ভইরাছিল:। পর বৎসর এক খাঁনি | করিত। এই সকল লোকের সংসর্দে সর্বদা 

বাঁসোপঘোগী প্রশস্ত কুটীর নির্মিত হম | এই ; থাকিয়া কিসে আবাগাম সাধু, সচ্চবি্ 

কুটীর দৈর্ঘ্যে ১৮ ফিট ও প্রস্থে ১৩ ফিট বিস্তৃত [9 পার্ষিক রহিবে, প্ুত্রবৎসলা মাতা 

ছিল। এই সাঁমান্ত কুঠবীতে আতরাভাম | সর্সদাউ তাত চিন্তা করিতেন। পুবাকে 

সন্তষ্টচিন্তে জীবনের দ্বাদশ বর্ষ অতিবাভিত | তিনি সময় সময় অনেক স্বন্দর ও সরল 
করেন। কুটীর নির্মাণ, কান্ঠ কর্তন, জঙ্গল চু উপদেশ প্রদান করিয়া, তভান নৈতিক 
আবাদ, শল্তরোৌপণ, ক্ষেত্র কর্ষণ, টেঁকি । জীবন গঠন করনিয়াছিলেন। মদ খাঁওয়। 

নির্মাণ প্রভৃতি পিতার অনুষ্টিত যাবতীয় | সন্বন্দে তিনি বলিতেন,--বৎস, মদ পান 

কাগ্যেআট বংসরের বালক টমাসের এক | করিত আবন্ভ করিয়াই লোকে দাতাঁল 

মাত্র সাহান্যকাঁরী ছিল। এই অষ্টম বর্ষ | হন ও পণ্টবৎ আচরণ করে। তুমি কখনও 

বন্ধন হইন্চে বৌধন গ্রপ্তি পর্য্যন্ত কুঠার ; মদা পান করিওনা ! নাত হইলে তোমাকে 

সপ 

সপ পপ শপ পা পা স্পা 



মাঘ, ১২৯৭ ) প্রেসিডেণ্ট আত্রাহাম লিঙ্কলনের বাল্য জীবনী । ৫০৯ 

কখনও মালি ইতে হইবেন! জীন: রি বন্ধল এবং ভা জানি লিরিন 

পুন মাতাঁর এই সরল উপদেশের শন্বন্থী র আব্রাহাম হাতেপ অক্ষব দ্রনস্ত করিতেল। 
হইয়া চলিয়াছিলেন। ১৮১০ শ্রীঈগাঙ্গে ূ শাতকালে বষ্টির অগ্রভাগ দ্বারা বরফের 

ঘৃক্রাজ্যের অধিপতিহ্থে বরিত হইরাও : উপর লিখ! অভ্যাস করিতেন? প্রীন্মকালে 
চিন প্রচলিত গ্রগা অনুসারে মদ্য পান, পিভা বাগানে বসিয়া মুর্ভিকাঁতে লিখিয়া 

করিতে অন্বীক্কত ভন। এমন নৈতিক : কালী কলম ও কাঁদজেন্ন অভাব দূর 
সাহস ও প্রগাঢ় মাতৃভক্কির উজ্জল দৃষ্টান্ত কৰি.তন 1! এইরূপে তিনি পুস্তক পাঠের 

- প্রদর্শন করিয়ই তিনি জগতে অমনহ লাভ : সঙ্গে সঙ্গে স্ন্দরবপে লিখিতেও অভ্যাস 

করিয়াছেন । , করিলেন । পুনঃপুনঃ পাঠ করিতে করিতে 

১৮১৭ গ্রী্ান্দেন শবতকাঁতল টমাস আব্রাহাম পুর্কোক্ত তিন খানি বোইবল, 

স্পেবো লিঙ্কলন-পরিবারের  প্রতিবেণা ধর্মবিষয়ক প্রশ্নোল ও ডিলোনাথর বানান) 

হইল। টমাস স্পেনোৰ পত্ী বেটদি | স্পূর্ণরূপে "আম়ত্ত "9 কণ্গ্নী করিয়া ফেলি: 

লিঙ্কন-পত্রীল ভি প্রতিপাপিকা ছিলেন ' লেন। তাহার জ্ঞানতষ্া ক্রমে ক্রমে 
বলনা, ভিনি কীভাকে মাজটা ন্যাষ ভক্তি | বদ্ধিত ৯ইতে লাগিল । ভিনি নৃতন নূতন 
ও শ্রদ্ধা কত্রিতেন। এই-নিশিড় আরণোন | গ্্ধ পডিতে উতস্্রক হইলেন | এই সময়ে 

মধো বেউস্র ভগিনীপুন্র হাঙ্ষস্কে সন সস মুত্যুভপ উপস্থিত ভইযা তাভার জ্ঞান 
বয়স্ক সহচব ও বন্ধু পাইরা আধাাম লাভে কিষত্কালের নিমিত্ত সমুহ বি্প 

অত্ন্ত স্থখী হইলেন । |] , উৎপাদন করিল। 

কেন্টাকিতে হেজেপের পাঠশালায় আজা- ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের গীম্মকীলে "ছুগ্জীবোঁগ” 
হম যে লেখা পড়া শিখিরাছিনেন, এখানে নামে ভাষণ সংগ্রানক রেগি আবিভর্তি 

গৃহে বসিরা পিতার পৃস্তকাগারের পুর্বোজ্জ  হউবা গ্রতিধেশাদিগেৰ অনেককে অকালে 
তিনখানি পুস্তকের সাভষ্যে অবসর ক্রমে । কলগ্রাসে পাতিত করিল । লিঙ্চলন পরি 

তাঁহার উন্নতি বিপান করিতে ভ্রটি কবি । বানের অক্ষরিন স্তঙ্গৎ ম্পেরো সাহেব ও 
সি 

লেন নী। অন্য পুস্তকের অভাবে এউ ভাঠার পত্রী একই সময়ে উক্তরোগের 

পিট ০ পপাপিসাপপাপিশ। শীশী ৮ শিট 

পট শাশিশিশট  ্্প্প্পপাপপসপী ০ 

পাপা 1 

তিন খানি পূস্থক প্ুনঃপুনহ পাঠ কটিয। প্রবল আকুমণে শধাশমী ভইল। ভথাঁর 

সম্পূর্ণরূপে মআয়ন্ত কহিলেন । শ্রীতের ছংসহ ৩৭1৪০ মাইল দূরের মধ্যেও কোনও 

প্রকোপ প্রশমনেৰ জনা গ্ভের মধ চিকিৎসক ছিলন।। 'প্রতিবেশাবাগের সেবা 

যে অগ্নি গ্রজ্জলিত হই, বালক লিঙ্কন' শুঞনা ভিন্ন কোনও (বাগেব যথোচিত 

রাত্রিকালে সেই প্রদাপ্ত আলোকের নিকট , প্রতীকার লাভ অসম্ভব চি।! টমাস ও 

বসিয়া পা করিতেন। কুটারে অন্য-! তাভার পত়্ী গীড়িত স্পেবে, পরিবারের 
আলো বাবন্ধত হইত না। নিকটবর্তী, যথাসাধ্য শুভ্রা করিতে লাগিল) অব- 

জঙ্গল হইতে কা্ঠ আনিয়া, দরিদ্র কুষক-; শেষে টমাস তাহাদিগকে শাপণব ক্ষদ 

গণ শদ্বার। শীতেতর ক্লেশ দূর করিত, কাঠেন ; কুটারে আনয়ন করিশেন। তাত: সমস্থ 

নির্মিত লাঠিৰ অগ্রভাগ পোঁড়াইসা বুক্ষেন ॥ সই চিষ্টা বাথ হইল। কিছুতেই কেন্ণুর 



নবাভারত " (অষ্টম খণ্ড দশম সংখ্যা । 

উপশম ঘটিল না। স্পেরো ভারা ও পূর্বপুরুষগণের মধ্যে কেহই সামান্য 

পত্রী কিয়ংদিনের মধ্যে কালগ্রাসে পতিত 

তইয়া রোগের ফন্ত্রণী ভইতে 

করিল। টমাস স্বহস্তে কবরাধাব (০০1) 

প্রস্তুত করির] তাঁভাদিগকে সমাতিত করি- 

স্পেরো পরিবাবের সেবা শুশ্রষার 

জনা অনেক মানসিক উদ্বেগ ও শারিরীক 

কষ্ট সহ করিয়া কিড়ু দিনের মধোই 

টমাসের পত্ী সেই ভীষণ রোগে আক্রান্ত 

তইলেন। ৫ই অক্টোবর তিনি মৃতামুখে 

পতিত হইয়া কুটারের মুধা অপরিজ্ঞাত 

শোকঘঃখ অনয়র্ল করসিলেন।  টমান্সর 

ক্ষুত্র পরিবারের অধো বিবাদপুর্ণ শোকের 

গভীর উচ্ছাস বহিতে লাগিল। 

'আবাভামের মুখে শোকের কালিমাময় 

রখা অস্থিত ভইরা ঠিল। পরিবারের 

অশ্রজলে সিক্ত ভূগর্ডে টমাসপত্ীর স্তাকোমল 

দহ নিস্তন্দে সমাতিতভ হইল । ধন্ম্াজ- 

£কব কোনও সময়োচিত আন্বষ্ঠান হইতে 

পাঁরিল না। 

শোকে ডুঃছে 

লেন । 

বালক 

বর্ধাধিক হইল । 

এলকিন্স নামে জনৈক ধক্মষাজক মাসের 

কুটীর হইতৈ ৭৫ মাইল দুনে অবস্থান 

করিতেন । মুত পত্রীর আত্মার সদগর্তির 

জন্য ষথাবিহিত প্রীর্থনা করিতে, টমাস 

তাহাকে আহ্বান করিতে মনস্ক করিলেন । 

একদী সন্ধাকাঁলে ভিনি বালক আত্রী- 

হামের নিকট ম্বীর অভিপ্রায় ব্যক্ত করি- 

[লন এবং পাদ্দি সাহেবের নিকট এক 

খানি অন্ররোধ পত্র লিখিতে 

আঁদেশ করিলেন। দশমবর্ধীর বালক 

অন্নকালের মধ্যেই পিতার আদেশ পালন 

করিয়া, টমীসকে স্বরচিত পর্ন পিয়া 

শুনাইলেন। ইহার পুর্বে টমাস পরিবার 

গত 

ঠাহাকে 

ৰ 
| 

মুক্তিলাভ ! 

| তাহার আর আনন্দের সীমা রহিলন।'। 

১ ২০ সপ পাসপোর্ট পিস পপ ০ পপ, ০ 
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লেখা পড়াও জানিত না। আজ পুত্র আত্রা- 
ভামকে অনায়াসে পত্র লিখিতে দেখিয়। 

তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন ষে, 
সর্বশ্রেষ্ঠ নিরক্ষর কুষিজীবী ' হওয়া অপেক্ষা 

এবপে পত্রাদি লিখিতে ও পড়িতে পার] 

শ্রেধস্কর। টমাস হষ্টচিত্তে আপনার প্রতি- 

বেশীগণের মধ্যে কুলতিলক পুত্রের এই 
অসাধারণ ্দমতা জ্ঞাপন করিলেন । তীহাব 

সমবয়ক্ক বালকদিগের কথা দুরে থাকুক, 

সেই প্রদেশের এক চতুর্থাংশ যুবক ও 

বোধ এইরূপ. পত্র লিখিতে - 

এই ঘটনার পর 

দ্ববান্দবপণের নিকট পত্র লিখাই- 
বার জনা গ্রতিবেশীগণ অনেক সমফে 

বালক আরাভামের নিকট আসিভ। 

হর 

হল্তে 

, এইবপপ কাভার রচনাশক্তি বুজি পাইতে 

লাগিল এবং হস্তাক্গন ও ক্রমে ক্রমে অধিক- 

ভব শ্রদর ইয়া উঠিল। 

তিন নাস পুল উক্ অন্তরোধ পত্র 

অন্ুসাদ্দে পাদ্রি এলকিন্স টগাসের বানস্থলে 

অশ্বান্দোহণে উপনীত হইলেন | কুটারের 

ডু মাইল দরে আব্রাহাম পাদ্রি সাভেবকে 

(দিয়া পুলকিত চিন্ছে জিজ্ঞাসা করিলেন 

যে, তিনি প্রশ্নক্তী বালপেদ লিখিত পত্র 

পাইগ্াছিলেন কিন1? বালক স্বন্বং এমন 

স্রন্দন পত্র লিখিয়াছে বলির! পাদ্রি এল- 

কিন্স বিস্মিত হইয়া লেখকের ভূয়সী 
প্রশঃসা কবিলেন। বালক পাদ্রি সাহে- 

বকে পিভার নিকট হইরা। গেল। টমাস 

পাদ্রি সাহেবের আগমনে গ্রীত হইয়া, 
তাহাকে মৃত পত্থীর প্রেতাআ্মার সদগতিতর 

গন্য কবশস্ীনে প্রার্থনা করিতে অন্ভানোধ 



মাঘ, ১২৯৭1) প্রেসিডেপ্ট আত্রাহাম লিঙ্কলনের বাল্য জীবনী । 

করিলেন। রবিবার পাদ্রি গাহেব কধর-! 

স্থানে প্রার্থনা ও উপাসনা করিয়া একটী | 

হৃদয়গ্রাহী করুণভাব-পুর্ণ বক্ততা দিলেন । 

বক্ততায় আব্র'হামের মশ সাতিশয় আকুষ্ট ূ 

ও বিগলিত হইল। বালক অতি মনো-। 
যোগের সহিত 'ষেই বন্ততার সমস্ত কথা, 

শ্রবণ. কারেলেন। বাল্যকাল হইতেই 
-আব্রাভীম সবিশেষ চিন্তাশীল ছিলেন । 

অন্যান্তের ন্যায় কিছু পড়িয়া বা শুনিয়া 

তাহার সুপ্দর্শা বৃদ্ধি 
না। প্রতি কথার 

তিনি সর্বদা সচেষ্ট হিলেন! 

“তাঁহার বিচারশক্তি বালাকাল হইতেই 

বিশ্রেষদ্ূপে পরিচালিত হইযা পরিপক্ষত। 

লাভ কনিয়াছিল। এই ঘটনার পুর্বে 
তিনি ভ্ই তিন জন আগস্থক পধ্যটক 

পাত্রির নরল উপদেশ পুর্ণ বক্তুতা শুনিয়া- 

ছিলেন বটে, কিন্য কোন বক্তভাযই 

তাহার মন এতদূর আকৃষ্ট হয নাঈ। 

মাঁভবিয়োগের পর দুই বসল পর্যন্ত: 
লিঙ্কলনের জ্যেষ্ঠা ভগিনী সারা রন্ধনাদি 

যাবতীয় গুভকার্ধা ভ্রাতার সাভাষ্যে সম্পা-; 
দন করিতে লাগিল। এই উপলক্ষে বালক : 

লিঙ্কলন সমস্ত গৃহকার্ধা শিখিয়া ফেলিলেন । 

তাঁগর কর্তব্যবদ্ধি এতদূর বলবতী ছিল যে, 

তিনি যে কার্যে নিমক্ত হইতেন, সেই 

কর্মই সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে শিক্ষা না 

করিশ্রা নিবৃত্ত হইতেন না । বাল্যফাল হইতে 

মৃত্যুর পূর্ব, প্যন্ত ১৫ ভ্ইন্তে ১৮ ঘণ্টা 

কাল অনবরত শারীরিক ও মানসিক 

পরিশ্রম করিয়াও তিনি ক্লান্তি বোঁধ 

করিতেন না। বংসর বয়সের 

সময় তিনি প্রদর্শন করেন. যে, প্রতি 

বেশী ক্লুষকগণ সম্থষ্টচিন্তে তাহাকে ম্ব। 

ইভাঁজে 

শপ সপ শিিশাশ&০ ৮ 

ূ 
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৫৯১ 
সে স্্্প্্ -. সপাপিশিশী ৮ পি শে সস পাশ স্টীশী 

স্ব কার্ধো নিযুক্ত করিতে বিশেষ : আগ্রহ 

দেখাইত। 

১৮২০ খ্রীষ্টাবেৰ আরম্তে লিঙ্কলনের 

পিতা টণ।স পুনরার বিবাহ করিলেন । 

পূর্বস্বামী জনসনের ওরসজাত দুইটা কন্যা 

9 একটা পুত্র বিধবা মাতার সঙ্গে সঙ্গে 

টমাসর কুটারে আগমন করিল । তিনি 

। সঙ্গে করিয়া বাক, সিন্ধুক ও চেয়ার প্রভৃতি 

প্রভৃত গৃহসজ্জী দরিদ্র স্বামীর কুটীরে 

মানয়ন কারলেন। এই বিবাহের নিমিত্ত 

টমাস কিংবা! তাহার পুত্র কনা কাহাঁকে ও 

কোন কালে অন্গুখী হইতে হয় নাই। 
টমসের নব বিবাভিতা পত্রী সুন্দরী ও 

স্রশিক্ষিতা ছিঃলন। অল্পকাল মধ্যেই 

বিমতার চরিত্র গুণে লিঙক্কলন তাহাকে 

স্বীন মাতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে 

লাগলেন এবং তাহার পুত্র কন্যাদিগকে 

মাঁপনার সহোদর হাত! ভগিনীর ম্যায় ভাল 

বাঁসিতে আরম্ভ করিলেন। বালকের 

অসাঁমানা বিদা। বুদ্ধ ও কার্যাকুশল-া 

দর্শনে বিমাতা তাহাকে অন্তরের সহিত 

ভালবাসিতে লাগিলেন এবং কিসে 

ভীঁভার লেখ! পড়ার সুবিধা হইতে পালে, 

সাধানুসানর ততপ্রতি যত্ববন্তী হইলেন | 

মুহ্তাকাঁল পর্যান্ত বিমাভার প্রতি লিঙ্কলনের 

অচল] ভক্তি জব্যাহত ছিল। 

পুজেব উন্নতির প্রতি উমাসও উদা- 

সীন ছিলেন না। নিজের এমন অর্থ- 

( সম্বল ছিলনা যে, ভাল ভাল পুস্তক কিনিয়া 
প্রিয়তম পুত্রকে পড়াইতে পাঁরেন। কিন্ত 

তিনি ধার ক্রিয়া আঁনিঘা প্র দুর্ণী 
বার্যা জ্ঞান-পিপাসাঁর তৃপ্তি বিধান কৰিতে 

লাগিলেন। বিংশতি মাইল দু পিষ্না- 
রসন নামে এক ব্যক্তি বাদ +)। 



৫১২ নব্যভারত। (অব্টম খণ্ড, দশম সংখ্যা! 

মাস তাহার নিকট হইতে সুকবি , পাঠশালা বেখানে ছিল, ঠিক সেই স্থানে ॥ 

) 
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নামক গ্রপিদ্ধ গ্রপ্ত আনয়ন করিনা 

পুত্রের হপ্ডে সমর্পণ কটালেন। অবৈনন্বে 
পিক্ষলন এই মপুর্ধ গ্রহ গডিতে আরম্ত 
করির। সমপু কও,লন। দ্বভীর বারে 
তাহা অদ্ধেট পধ্যন্ত পঠিত হখনে জুপ্র- 
সিদ্ধ উপাখ্যান 13১01 1701০ তার 

হস্তগত হর। পিস্কলন এই দ্বই খানি 
পুস্তক পাঠে এতদর নিবিষ্ট হইয়া উঠি- 
লেন বে, আবশ্তকীয় গ্রহ ও কৃবিকার্যে 

নিতান্ত অমনোশ্ীীগী হইর। 
এই জন্য টমাস সময় মময় অলল ও 

চর ডিলেন। 

অমনোযোগী বলি পুত্রকে তিরস্কার 
করিতে লাগিলেন। অনন্তপ্ন বাম্জের 
লিংখত ওয়ামিংটনের জীবনচপিত ও 
1১০1১111501) 0771509 অতাভার ভস্তগত ভয়। 

রবিনসন জ্কুসো পড়িঘা তিনি ডিফোর 
রচন।ও বর্ণনার চাতুর্যে মুদ্ধ হন। পিতার 

কুটার হইতে দুই মাইপ দূরে ইন্তিমধ্যে 

একটা বিদ্যলয় প্রতিষ্ঠিত হয় । ডবরসি নামক 

একজন নামমাত্র শিক্ষক বিদ্যাপরস্থ বালক- 

দিগের অপ্নাপনা কার্ধা কত্িতে আপন 

করিল। লিঙ্কলন এখনে বানান ও পাটা- 

গণিত শিক্ষার নিমিত্ত ভণ্ভতি হইলেন । 

হাতের লেখা, ব্ণবিন্যাস, রচনা ও পুস্তক 

পাঠে লিঙ্কলন শিক্ষক অপেক্ষা কোনও 

₹শে হীন ছিলেন না। কয়েক সপ্তাহ 

পরেই অশিক্ষিত শিক্ষকের দোবে বিদ্যা- 

লয়টী উঠিননা গেল। ইতিপূর্বে তিনি 
আরও ছুইটী একন্বিধ ক্ষণস্থারী পাঠশালায় 

প্রবিষ্ট হইয়া লেখা পড়া শিক্ষা করেন। 
১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে জরফোড নামক অপর 

একজন শিক্ষিত 'ব্যক্তি (পূর্বে ডাপির 

একটা পাঠশালা খুলিলে, লিঙ্কলন শিক্ষার্থী 

হইা। সেই পাঠশালায় যাতায়াত আর্ত 
কারলেন। অল্প দিনের মধ্যে শিক্ষক ও 

ছত্রের মধো বিশেষ ঘনিষ্টতা জন্মিল। 

তিনি লিঙ্ষলনের গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া! 
তাহার পিতার নিকট মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা না 
করিথা থাকিতে পাঁরেন নাই । অতি দুরূহ 
ও কঠিন বলিয়া তিনি বিদ্যালয়ের কোন 

ছাত্রকেই রচনা শিক্ষা! দিতেন না, কিন্তু 

লিঙ্কলনের মানসিক উন্নতি বিধানে মনো- 

যোগী ভইর। ক্রফোর্ড ভাঁহাকে গদ্য ও পদ্য 

রচনা শিক্ষ। দিতে প্রবৃত্ত হইলেন । রচনার 

সঙ্গে সঙ্গে এই সময়ে তিনি ক্রফোর্ডের 

নিকট বন্তুতা দেওয়াও অভ্যাস করেন। 

উাহার এপ গ্রথরা স্থৃতিশক্তি ছিল মে 

অধীহ পন্তক ও আত বক্তৃতা হইতে 
অংশ আঁবকল বলিয়া বিদ্যালয়ের 

অন্য।গ্ঠ ছ[ত্র ও সহচনদিগকে অনেক সময়ে 

আশোদিত করিতেন । তিনি জীবজন্তর 

প্রতি কথনও গিষ্টর বাবহার ক্িতেন ন।। 
ব্দালয়েন্ন 'অন্যান্ত ছাঁত্রদিগের এবখ্িধ 

নিন কাধ্যে বাধা দিতেন এবং অনেক 

সময়ে তাহাদের অনেককে নিষ্টুরতার জন্ত 

ভতি তীব ও মন্্রভেদী তিরস্কার করিতেন । 

নিষ্ঠুন ব্যবহার একাস্ত 

অনুচিত এই বিষনে তিনি এক স্গন্দত্ন ও 

সরল বন্ত ত। দিয়! স্বীয় হৃদয়ের অপরিসীম 

মহন্বের পরিচয় প্রদান করেন। 

একদা লিঙ্কলন বিদ্যালয়ে যে হরিণ 

শাবক ছিল, তাভাল শূঙ্গ দৈবাং ভাঙ্গিয়া 
ফেলেন । তিনি সরলভাবে আপনার দোষ 

শিক্ষক ও অপরাপর ছাঁত্রগণের নিকট 

প্রলাশ কবিরা সভ্যশিষ্ঠাব পরিচম দেন। 

অনেক 

জীবজন্থন্ন প্রতি 



মাঘ, ১২৯৭1) প্রসিডেণ্ট আব্রাহাম নিছরানার বাল্য জীবনী । ৫১৩ 

ওয়াসিংটনের হ্যায় তি নি অসতা ও মিথ্যাকে 

বাল্যকাল হইতেই অন্তরের সহিত দ্ববণা 

করিতেন । 

ওয়'সিংটন পিতাব বাগানে প্রবেশ করিয়া 

বাশস্থুলভ চপলতাঁর উপরোঁধে পিতৃরোপিত 

চেরিবৃক্ষ হস্তস্থিত নবনির্মিত কর্ত 9ভঁবিক। ছ্বাবা 

ছেদন করবেন ও অকপটে পিতার নিকটে | 

আজআ্মদে*ষ 'পশ£৭ করিয়া সত্যনিষ্ঠ পিতাকে 

পরিতষ্ট ফরেন। লিঙ্কলনের সত্যনিষ্টায় 

তাঁশ - শিক্ষকও সম্ভবত বিশেষ তুষ্টি লা 

কবেন। 

1শঙ্কলন শুদ্ধবাপে বর্ণবিন্ভাস করিতে 

বাল্যকাল হইশ্তেই শিক্ষা করিয়াছিলেন । 

ফি শিক্ষক, কি ছাত্র, কেহই কখনও ম.শ 
করিত*্ন! বে, ভিনি বানানাঁদি সম্বন্ধে ভ্রমে 
পতিত ভইােন। এই বিষদধে অতি কৌতু- 

প্কাবভ আাগ্ারিকা 'গ্রচলিত আছে । এনদা 

শিক্ষক ক্রাফা্ড নিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে ; 

400-101 শব্ষে বানান জিজ্ঞাসা করিলেন । 

কেহ 119, কেভ 10৭, কেহ 0৭০ এবং কেহ 

2৫0 বলিরা বানান করিল। কেহই শব্দটা 
শুদ্ববূপে বানাঁন করিতে পারিল না দেখিয়া, 

শিক্ষক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ তিনি 
তাহাঁদগকে সারাদিন কয়েদ থাকিবান্র 

এদেশ করিলেন। সেই শ্রেণীতে রাবি 
শী বালিক। অধ্যয়ন করিত । লিঙ্কলন 

তার তি একটু অন্ুরন্ত ছিলেন । এই 

সময়ে তিনি গবাক্ষের নিকট দাড়াইরা 

ছাত্রদের ছুর্গতি দেখিস! ভাসিতেছিলেন। 

রাধিন দিকে চভিরা তিনি ঈষৎ তাস্ত 
কলির 1 

হইলেন । 

গশ্গাকল অজ্ঞাতসারে আপনার 
একটা চক্ষুনে 0১) হুল রাখাতে চতুর! 
বালিকা বুঝিতে পাত্রিল যে, শেযোক 9৩5০৫ 

শন্বেন ১ 'অন্গরেন স্থলে 2 হইবে । লিঙ্ক- 

পাঁচ বত্সরের বয়সের সময় । 

3 

লনের ইঙ্গিত অন্ুসানে বালিকা শব্দটী 
শুদ্ধরূপে বানান করিয়া! নিজকে ও সহাধ্যায়ী 

বালকগণকে কয়েদ-মুক্ত করিল । 

এইরূপে অল্প কালের মধ্যেই বিদ্যালয়ের 
চাব্রদিগের মধ্যে লিষ্কলনের সর্ব মুখী 

গ্রভৃত্ব সংস্কাপিত হয়। আপনার মধুর 

উপদেশ, বচন নিন্তাস ও অন্ঠান্তি নান! উপায়ে 

তিনি সহচর ছাত্রদিগের মধ্যে শাস্তি স্থাপন 

করিতেন । তাহাদের মধ্যে কোনও বিষয় 
লইয়! বিবাদ হইলে আপোঁষে তাহা মিটা- 

ইযাঁ দিস্তন। এই জন্য ছাত্রগণ "শাস্তি- 

ম"স্ছাপক বলিষ। তীভাকি আদর করিয়! 
ডাকিতভ ও সবিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদশ্শন 

কলিত। তীাহান বাজপদ প্রাপ্তির অনতি- 

গান সএরাজা ওত কানন ভাহখের রি 

দাস প্রথা লইন| (১৮৬০ ৩৪ খু) দগ্বীড়ীত 

»প, চিনি যথাসাধা চেষ্টা করিখাও তাহ) 

সমর্থ হন নাই এবং আপনা 

স্তটপক” নামের সার্থকতা বিধাঁন 

স্বদেশের কশ্যাণ 

কারণ স্থা্দীনতাঁর 

নিবারণে 
“াস্থিসং 

ক্রিয়া বিনা রক্তপান্তে 

স[পধনে সক্ষম হন নাই । 

চিরকলঙ্ক দাসত্ব প্রথা প্রচলিত রাখিয়! 

সাণেরিকাঁকে নরকের গভীর অন্ধকাত্রে 

চিন কালের জন্য নিমহ্জিত করিতে, দক্ষিণ 

দিগস্তিত কেরোলিনাদি প্রদেশ সকল বদ্ধ- 

পরিকর শইয়াছিল । তিনি উত্তরস্থ দা 

প্রথার চির-বিরোপী প্রদেশ সমূহের 

পোষকতায় আমেরিকার যক্ত রাজা হইতে 

সমূলে দাসন্গ উন্মুলিত করিয়া ৬০ লক্ষ কৃষ্ণ- 

দাসকে স্বাদীনতা গ্াদান পূর্বক বণ- 

ভেদের বৈষমা দুতীভত করেন, এবং সর্ধ- 

ভোভাবে সাম্য মৈত্রী ভ্ভায়ের মর্যাদ। রক্ষা 

কবিমা আমেরিকাকে প্রকৃত প্রস্তাবে 

স্বাদীনতাৰ লীলাভূমিতে পরিণত কবেন। 

বর্ণ 



বলবা পি পসপ্পপস ০ পিপিপি ৯৯৯ পন গল বস ২০০১০৯০ওপ পট 

গ্রাদেশ সকল পবাজিত ভইর1 সর্ধান্র স্ায় ও 

সন্যের মভিমা প্রতিষ্ঠিত কলিল বটে, কিন্তু 

তাহাতে তাহাদের ক্রোধ ও জিণাৎসা পরি- 

উপ্ত ভইল না| যে দেবোঁপম মহাপুরুষ আঁমে- 

রিকাঁকে ভ্যাঁষ ও সামা মহামন্তে দীক্ষিত 

করিয়া! দসত্ব প্রথার দৃশ্ছেদা শৃঙ্খল 

টিরকাঁলেল জন্য স্বদেশেব উদ্ধার সাধন 

করেন, অবশেষে উাভাঁর অগলা হাদযশোণিত 

পাঁন না কিনা সেই পাশবিক জিাচ্যা 

পরবিতৃপূ হয নাই) বদ্ধ ও শ্রীষ্ট ব্যতীত 
এমন মঙ্কাপুকম* মার কষজন আবিভূততি 

হইয] পথিবীকে 

পবিনীরৃত কৰিয়াছেন এবং চিন্রছ্ঃখী ও 

দবিদের জজ অ।জ্সজীবন বিসঙ্জন 

হইতে 

তাঁকাদের প্দণতে 

দিনাঁছেন, তাতা জানি না। 

লিঙ্কলন ৫ নিকট ভদ্র সমাজে 

রীতি নীতি শিক্ষ/। জরেন।  লিদালম 

গমনের ল্পকাল পলেই টিনি ব্ৈবাত)ক 

বাভীত পাঁটাগণিতেব সমুদান বিষগ শিক্ষা 
কব্য়ি ফেলিলেন | শিক্ষকের নিকট হইতে 

নব্যভাঁরত। (অষ্টম থণ্ড, নবম সংখ্যা । 

চা নতসর ঘাবতর মৃদ্ধের পর দক্ষিণস্থ | বিদার গ্রহণের পুর্ব্বেই তিনি ব্রৈরাশিক ও 

সমান্ুপাঁত আয়ত্ব করিলেন। তীহার সা; 

ধ্যায়ী ডেভিভ টাঁরণহাঁম কতিয়াছেন যে, . 

“শিক্ষকদিগেব যতটুকু বিদ্যা থাকিত, তাঁভা 

শিক্ষা না কবিয়া আব্রাহাম কখনও কোন 

স্কুল পরিত্যাগ করেন নাই 1৮ 
ক্রফোর্ডের বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া 

লিঙ্কলন তিন বৎসর পর্য্যস্ত গুহে বসিয়াই 

অন্তি মতের সভিত, দৈবাৎ যখন যে পস্তক 

পাইতেন, তাহা অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন । 

তাভাঁর পিতৃগৃহ হইতে ৫ মাইল দূরে ছোয়ানী 
নামক একজন শিক্ষক একটা বিদ্যালয় খুলিলে 

তিনি তাহাতে কয়েক দিন ।পাঠ করিয়া ১৮ 

বৎসর বরসে ছাত্রজীবন সমাপন করেন। 
ক্রমে ক্রমে €টী পাঠশালায় লিঙ্কলন মোটে 

এক বংসতেরও নান সম অধ্যয়ন করিতে 

সমর্থ ভইয়াছিলেন !! আমেরিকার ভাবী 

প্রেসিডেপ্টকে এইবপ সাঁমান্ত শিক্ষা লাভ 

কিষাই আাঁপাঁভভঃ সন্ঘ্ট থাকিতে হইল 

উট লোকানাঁঘ ভষ্টাচীর্ঘ্য । 

শপ পাপ পেপসি ত পিসি টি পা শাস্৫৩পী শী পিপপীপাপিপীশিপ 

ভারবি। 
বাঁল্মী,”, 

উাহাদেব পবে নাম কলিতে হঈলে, কাঁলি- । 

দাসই গ্রাম চিল্সাগথে উপস্থিত তন; 
তার পব ভাবি 

ডিল কি না, জ।শিনাঁর উপায় জি; কিন্ত 

তাহার কিরাহ।জ্ণীয় অতি উচ্চ দরের 

মহাঁকাব্য। ইহাঁধ কবিতা গুলি যেমন 
মাধুর্য্যময, তেমনই ভাবপুর্ণ। বুখা অতি- 
শয়োক্তি দারা তিনি স্বকীয় কান্যাকে 

দুষিত করেন নাই। তিন্সি প্রাকৃতিক 

ভারবিব অন্য কাব্য : পুর্বাতন সমাঁজে গে তিনি 

ঈ পত্তি লাভ করিতে পারেন নাই; তাহা 

ব্যাস, জগাতিন আদর্শ ললি। | দরের বর্ণনা যেমন কুশলী মানবের চিত্ত- রা 
বন্তি পবিচ্জানেও ততোধিক কৃতী । 

। তাঁহার নির্দোষ কবিতাব নানা গুণ সত্বেও 
তত প্রতি- 

মন্বব্য দাই প্রকাশিত হইতেছে ! প্রাচী- 

নেরা বলিয়াছেন £-- 

তাঁবভাভারবেভাত্তি, যাঁবন্মাঘহ্যানে 

উদ্দিতে নৈমধে কাঁব্যে ক মাঁঘঃকচ ভাঁরবিঠা 

ইহা বোঁধ হয়, ঘমক ও অন্ুপ্রীসপ্রিয় 



মাঘ, ১২৯৭1) ভারবি। ৫১৫ 
পা
 

পাঠকদিগের উত্তি_হইবে; নতুবা ভাবের ৷ করিতেছেন, এমত সময়ে মহর্ষি কৃষ্ণ 

পক্ষপাতী পণ্ডিতসমাঁজ, কাচ তাহাকে ূ দ্বৈপায়ন, সেখানে উপনীত হইলেন এবং 

মাঘ ও শ্রীহর্ষের নিয়ে আসন প্রদান ' অজ্ঞুনকে মন্ত্রদীক্ষিত করিয়া তপস্তাল 
করিবেন নাঁ। তাহার গভীরার্৫ঘ কবিতা আদেশ করিরা চাঁলরা গেলেন। অঙ্ঞুন 

গুলি পাঁঠ করিতে করিতে হৃদয়ে এক ' দরিষ্টিরের "আদেশে, ব্যাস-নির্দিষ্ট বনে- 

প্রকার. অগ্্পূর্র্ব ভাব উপস্থিত হয়।' চরের সহিত হিমালয় অভিমুখে ধাত্রা 
তাহার লেখনী কখনও বীর-রসে প্রমন্ত । কবিলেন। কিরাত, ইন্দ্রকিল পর্বত প্রদশন 

হইয়া অগ্নি-্কলিঙ্গ বর্ষণ করিয়াছে, | করিরা চলিয়া গেল। অক্ঞুন সেখানে 

কোন স্থানে ব আদিরসের কুন্ুম-সৌরভ । তপস্তা জারস্ত করিলে, পর্বতবাসীর! 

বিতরণ করিয়া! যুবজনের চিত্ববৃত্তির অন্ত- ! দেবরাঁজকে সংবাদ গান করিল। দেব- 

বর্ভন করিয়াছে, কোথাও শান্তি-সলিল থান, অঙ্জুনেব অন্ঃকরণ পরীক্ষ'র জন্য 

প্রক্ষেপ দ্বারা বীর-্বদয়েও বৈরাগ্য জন্মা- অপ্সর্বাদিগকে পাঠাইলেন। কিন্নরীগণ 

ইবার চেষ্টা করিনাছে। মানবহৃদয়ের । অন্কৃতকার্ধা হইরা ফিরিয়া গেল। তখন 

'মনস্থিতা, তেজ, 'অপ্যবসায় প্রভৃতি এণ স্বর্ং দেবরাল্ম আসিয়া অজ্ঞুনকে অনেক। 

গুলি যেন তাহার স্ুপরীক্ষিত ছিল; উপদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু পোর্থ, 

তাই যেখানে মে ভাবটা সুসঙ্গত, সেখানে । বৈরশোধন না করিয়া মুক্তিও শ্রেযস্কর 
সেইটা বিন্যাস করিয়াছেন । নহে, বোধ করিয়া ইন্ছে বাক্যে * সনম 

তাহার কাঁবোর নারক নারিকার গুণ হইলে শা। ইন্দ্র আত্ম-পরিচন্স দিয়া 

সমৃত চর্চা করিবার পুর্বে ইতিরস্তটা গ্রক- মভাদেশকে আরাধনা করিতে উপদেশ 

টিত করা উচিত। পাঁগবগণ পাঁণক ক্রীড়ার : দিয়। চলিয়া গেলেন। অজ্জুন পুনরায় 
পরাজিত ও লাঞ্তিত ভইয়া, বনে আপিয়া- ; কঠোর তপশ্্ধ্যার প্রবৃত্ত হইলেন । মুণিগণ 

ছেন। সর্বদা বিপক্ষদিগের কথা তীহা- ৰ মভাদেবকে অজ্জুনের তপঃগ্রভাবের বিষয় 

দের হৃদয়ে জাগরুক। শক্ররা কিরূপ : বলিলেন। পরে কিরাতরূপী মহাদেবের 

রাস্থ্য-শীসন করিতেছে, জাঁনিবার জন্য দ্বৈত- | স্ অজ্জুনের ঘোরতর সংগ্রাম হয় এব্ং 

বনে অবস্থান কালে একজন বনেচর পাঠাই- | মহাদেবকে জানিতে পাপিয়া অজ্জুন স্তব 
য়াছিলেন। সে আসিয়া যুধিচিরের নিকট । করেন এবং মহাদেবের প্রসাদ স্বরূপ পাশু- 

স্ুমোপনের প্রজাপাঁলনের অতি সুশৃঙ্খল : পতান্ত্র লাভ করিয়া প্রত্যাগত হন। 

বর্ন করিল। যুধিঠির দ্রৌপদী-গ্ুভে এই মহা কাব্যের নায়ক, অজ্জুন। 

গিয়া, ভ্রাতাদের নিকট সমুদয় বলিলে, ' মালঙ্কারিকেরা নাকের ঘে লক্ষণ নির্দেশ 

প্রথম যাজ্ঞসেনী, পরে বুকোদর অতি: করিয়াছেন, তদনুসারে অর্জুনকে ধীরো- 

ওজদ্দিভাবে নিজ ছুঃখ জ্ঞাপন পূর্বক ৷ দাত্ত নায়ক বলা ঘাইতে পারে, কারিণ 

যুদ্ধের জন্য উখিত হইতে উপদেশ প্রদান ; শৌভা, বিলাস, মাধুর্ধা, গাভীর, ধৈর্য, 

করিলেন। ধর্মরজও নীতিযুক্ত বাঁকা | তেজঃ উদারতা প্রভৃতি নায়ং%র যে সকল 

দ্বারা যখন প্রোক্ত বাকের উত্তর প্রদান সাধারণ গুণ উক্ত হইয়াছে, তছিক্ন ধীশো- 

পি শশা শিপ পপি 



৫১৬ নব্যভারত । (অষ্টম খণ্ড, দশম সংখ্যা । 
পপি পিসি পি 

যি মনসি শমঃ  কিমঙ্গচাপং, 

শঠ বিষয়াস্তব বল্পভা ন সুক্তিঃ | 

কৌলীন্ত, দক্ষতা, তেজন্থিতা, পা্ডিতা, ! ভবতু দিশতি নান্ত কামিনীভ্যঃ, 

সচ্চরিত্রতী ইত্যাদি । অজ্জনে এই সকল ! তব হৃদয়ে হৃদয়েশ্বরাবকাশং ॥৫৫| ১০ম সর্গ | 

গুণের কোনটা কিরূপ ভাবে প্রশ্ষ/টিত; তোমার মনে যদ্দি শান্তিই থাকিবে, 
হইয়াছে, নিয়োদ্ধত কনিতা গুলি দ্বার! | ওহে তনেধন্গ কি জন্ত? ভে শঠ! বিষয়ই 

তাহা কতকটা বুঝা যাইতে পাঁরে। | তোমার প্রিয়) মুক্তি তোমার স্পৃঙ্ধীয় নভে। 

বনেচরের! দেবরাঁজেব নিকট গিয়া অজু! তাহা হউক, তোমার কোন হদয়েশ্বরী 

নের প্রকৃতি বর্ণন করিতেছে । যথাঃ তোঁমার জদয় অধিকার করিয়া আছে, সেই 

উরুসত্তমাঁভ বিপরিশ্রম তা, অন্য কামিনীদের অবকরশ প্রদান করি- 

পরমং বপুত প্রথয়তীব জয়ং, তেছেনা। আবার ভাঁপসন্ধগী অস্ত্র 
শখিনোহপি তন্ত নবসঙ্গমনে লোচনেত্ন উপদেশে সম্মত না হইয়া 1স্থর 
বিভুতানুসঙ্গিভরদেতি জনঃ 1৩৫। যষ্ট সর্গ। 1 অগাবসায় অজ্জঞুন বলিতেছেন ;-- 
আরা করিলেও শ্রমবোধ নাই, ইভা : বিচ্ছিপ্নীভ্র বিলায়ং বা বিলীয়ে নগমুদ্ধিনি | 

তেই তাহার মভাসন্বতী প্রকটিত হইতেছে ;: আবাধা বা সতআ্ীক্ষমবঃশঃ শল্যমুদ্ধরে ॥ ৭৯। 

আর আঁকার দেখিলেই জরশীল বলির ৰ ১১শ সর্দ। 
বোঁধ হয়। যদিও শান্তিপ্রিয় তপন্বী, কিন্ত: বাঁধৃভাড়িত অন্ব যে প্রকার আকাশে 

তাহার সহিত প্রথম সমাঁগমে, লোকে একটা | বিলীন হইবা দার, হদ্দপ টা পর্বত লয় 
ভয় প্রাপূু হম, উহা প্রদাহের স্বাভাবিক পাইব, অথবা সভম্স-লাচনকে আরাধনা 

সহঢর |  কত্রিদা, অবশ শল্য উদ্ধার করিব । 

প্রভবতি ন মনঃ কদন্ববায়ী, | বাব ঘে সমর বিদ্ধ বরাভের অঙ্গ 
মদনধারেচ 1*4&নাং নিনাদে । । হ্টাতি শর লইবা মজ্গ্রন প্রভাগত হইতে- 

জনইব ন ধৃতেশ্চ চাল জিষুঃঃ,  ছেন, "সে সমন ছপ্নবপী মহাদেবের দূ 

নি মহতাং সুকর£ সমাপিভঙ্গ ॥ ১৩। কিরাত আসিগ্লা, এই বান আমার প্রন, 
দশম সর্গ। 1 এই কথা বলান্ব অঙুনকক্ষণ উভরে বাদানলাদ 

কদস্ব সংসর্গা বায়ু গ্াবাহিত হইলে এবং | হইল, তার পন অজ্ঞুন বপিতৈেছেন ;- 

মদমত্ড মঘুরের মধুর নিনাদে, অক্ষ্রনের | অসিঃ শর; বন্ধ ধন্নন্চ নেচ্চিটৈ?, 

অন্তঃকরণকে আকুই করিতে পারিয়াছিল নাঃ | বিবিচয কিং প্রার্থিভমীশ্বরেণতে | 

সামান্ত জনের ন্যায় তিনি ধৈরধ্য হইতে! অথযস্তি শক্তি কৃতানবযাচ্ঞয়া, 

বিচলিত হঘেন নাই। যেভেতু মহান্ ব্যক্কি- | নঢুনিইঃ শক্তিমতাং স্বয়ং গ্রহঃ "২০১৪ জর্গ। 

দের সমাধিভঙ্ষ, স্থসাধ্য নহে । আবার “খড়গ, বান, কবরচ, উত্কই্ধনু, ইভান 
অগ্সরাগণ অঙ্জনকে নানারপে প্রলোভিত | মধ্যে কোন বস্ত তোমার প্রভূ বিবেচনা! 

কবিণাও যখন কৃতকার্য হইতে পারিলনী, করিয়া প্রধ্থনা করিয়াছেন । অথব। 

তখন বলিতেছে ১ যদি শক্তি থাকে, যাঁঞারইব। প্রয়োজন 

দান্তড নায়ক, আরও কতক গুলি গুণে 

ঠ 

ীশীসি ৮৮৮ ০৮ শিট শশী শি শশা শিস 

৭৯০ ০ পপ পপ ০ পান পি পি সন? পপ পাপা পপ ৭ ৮ সপ ০৯ শী 

_ পেস পপ ৯ 

পাপী প্পাশীপীশীপিলসী পিল | পপ পপ ৮৮ পা 5 শিশির তা 



মাঘ, ১২৯৭) 
স্ক 

বীরদিগের * স্থরং কি? গ্রহণ, নিন্দনীর 

নহে |” ইহাকি অল্প বিক্রমের পরিচনল 

দিতেছে । কোথায় সুদূর হিমালব শিখন, 

(কোথায়ইবা সহচব পর্য্যন্ত পৃষ্ঠ, নিঃসহাঁয, 

একাকী অঙ্ুন। কোন্বাক্তি শক্র-বেষ্টিতস্ানে | 
এই'প পর্ববিত,বাক্য প্রয়োগ করিতে পালে ? 

নাঁয়কেল বিষয় মাহ। কিছু উদ্ধত ভইল, 
ইভাঁতেই নাঁয়কোচিত 

কথঞ্চিৎ বুঝা যাইতে পারে। 

ভারবি, 

র 
| 
ূ 

ৃ 
1 
| 

। 

গুণের উতকর্ষ1, 
০ 

«খন এভ । 

কাব্যের নাম্সিকী দ্রৌপদী সম্বন্ধে কিপিং 
উদ্ধত কনা আঁবশ্ঠক। কালিদাসের শকৃন্যল।, 

ভবভূতির মালতী কি সীতা, বানভট্েপ 

মভাত্ত। আ্সগবা কাদন্ধনলী, ভর্ষদেধের 

ৃ স[ঞরিক!, কিত্ব। ভাহর্ষের দস্তা যে পাড় 

ঘ্ারী নির্মিত, দৌপদী “নে উপাদানে গঠিভা 

গহেন। প্রাক্তি নারিকারা, কেবল কোম- 

লতাবই আবার, কিন্ত ভাবির দ্রৌপদীতে 
কর্তব্যবুদ্ধির কঠোরতা পূর্ণ মাত্রার বিরাজ, 

মান। তিনি বীরের উপযন্ত ভাঁধা, 

পাজ্যের উপমক্ত বাজ্ঞী, প্রেমিকেরও উপ- 

মুক্ত প্রণয়িণী। বখন বনেচর ছ্যাধানের 

রাজ্য শাসনের চদ্রমোত্কর্ষ বর্ন ক্রিস: 

(গু, ভখন দ্রৌপদী বলিতেছেন; 
ভবাদুশেষ প্রমদাজনেচিভং, 
ভবভাধিক্ষেপ ইসান শাসনং 
তথাপি বক্ত,ং ব্যবসারস্তিমাং 

নিরস্তনারীনমনা ছুদধরঃ 1২৮। প্রথম সর্গ। 
যদিও ভবাদৃশ বীরগণের প্রতি স্ত্রীজন 

কর্তক উপদেশ অন্গচিত এবং ভিরহ্াৰ 

(দ্ধ করিযাঁ) 

৫১৯৭ 

কথং ন মন্াজলিয়ত্যুদীরিতঃ, 
শমীতরুং শুক্কমিনাগ্রিরুচ্ছিথত ॥5১। ১ম সর্গ। 

হে নরদেব! আপনি মনম্বিজন কক 
বিগভিত শখের অন্্সরণ কবিয়াছেন। উদ্ধ- 
শিখা বাজ বিশুঙ্গ শমীতক্ুর স্যার, প্রদীপ্ত 
ক্লাধানল মপনাঁকে কেন দগ্ধ কবিভেছে না। 
অবন্ধাকো"-স্ত বিভস্রাঁপদাং 
ভবন্তি বশ্তাঃস্বরমেব দেতিন? | 
অমর্যশৃন্তেন স্নস্য জন্কন] 

সি সি শীত সপ ৬৬ পিপি পা ৯৯. পপ সি স্পা 

ন জাতহাঁপেন ন বিছিযাদলঃ 15৩। ১ম সর্গ। 

ঘাঁভাঁর কোণ বন্ধন প্রাপ্ঠু হয় না, 

এ[ণিগণ আপনা হইনেই সেই আপদ 
নিবাবণক্ষম ব-ক্তির বশতাপনন হয় । কেধ- 

শগ্ঠ হইলে, কি একর কি মিত্র কেহই আদর ও 
করে না। 

দিষন্িমিন্ত। যদিযং দশীততত,। , 

স্মলয্ুন্মুলয়ঠীব মে মনঃ 

গনৈরপধ্যাসি তবীধ্যসম্পদাত, 

পনাভবোহপ্যুৎসন এব মানিন।২॥8৪১।১ম সর্গ। 

সেহেতু শক্র কতক আপনার এহ দশা 

ভইয়াছে, তচ্জন্ঞই আমার অন্তংকপণ ব্যণি 

বিপক্ষ দ্বারা যা।দেসল বলনীম্য বিপধাস্ত 

তাদৃূশ আভমানা বাগিদেল 

পরাভব€ উত্সব বলিতে 

»ভরাছে, 

হইবে । 

তুল্য, তথাপ্রি প্রমদাজনের লজ্জাভঙ্গ জন্য, 
যে মানসিক ব্যথা» তাহাই আমাকে বলিবার 
জন্ত গ্রুনৃত্ত সলাতিছে। 

ভবস্তি মে তহি মনস্ষি গহিতে, 
বিবর্তমানং নরদেব বর্তনি। 

পুর্চসবা ধামবতাং বশোধিনা, 

সদূঃমন্প্রাপা নিকারমীদ্ুশং। 

ভবাদ্বশশ্চেদধিকুন্বতে রন্তিং। 

নির[শরা ভন্ত হতা ফন!” তা ॥ 5৩। 

তেজস্বীদিগের অগ্রগণ্য, আপনাদের 

হাব যশোধন ব্যক্তিনা9 ঘহাদ এইরূপ 

পরাভব প্রাপ্ত হইয়া সঞ্টোধ 

করেন, তবে দেখিলাম, মনব্ষিত। 'শাশর- 

শূন্য হইয়া বিনষ্ট হইতে চলিল । 

শবনাম্বন 



৫১৮. নব্যভারত। (অষ্টম খণ্ড, দশম সংখ্যা । 

সর্গ কলুষিত করিয়াছেন, উহা না করিলে এই ছানার বীররস প্রধান; নিও ও 
শান্তির অপ্রধানরূপে ইহাতে বণিত হই- 

যাছে। হু, শৈল, বন, যদ্ধপ্রয়াণ, মন্ণ। 

তাহার কিরাঁতাজ্জুনীয় সর্বাঙ্গ গুন্দর মহাকাব্য 

হইত। তীহার স্তাঁয় আর একজন মনস্থী 

গ্রভৃতি যাহা আবগ্ঠক, কবি সে সমুদয়ই | কবি ভবনুতি উত্তর চরিতাদি নাটকে 
অতি সুচাঁররূপে ইভীতে বর্ণন করিয়,ছন। | নিত্রান্ত প্রয়োজনীয় স্কলেও অতি সাবধানে, 
কিন্ত কাঁলিদাসের সময় হইতে ঘে যমক | আদিরসের অবতারণ! করিয়াছেন। বস্তৃতঃ 

অন্ুপ্রাস ও চিব্রময় কবিতা! লেখার পদ্ধতি | অনবগুষ্ঠন আদিবস বর্ণনা করা প্রাচীন 

প্রচলিত হইয়াছিল, ইনি তাহা! উপেক্ষা | কবিদিগের একটা মহাদোষ ! মাঘভস্ট ও 

করিতে পাঁরেন নাই ; কিন্তু ভারবি, মক ও ! ভারবির অনুকরণ করিতে বসিয়া! নিতান্ত 
'ান্ প্রান স্ষ্টিপত তত উতকর্ষতা লাভ ; অশ্লীল বর্ণনা দ্বারা শিশুপাল বধের ৪টী 
করিতে পাবেন নাই ২ এবিষয়ে মাঘভষ্ট | সর্গ নিতান্ত অপাঠ্য করিয়া রাখিয়াছেন । 
অধিক ফতকাধ্যওইঈয়াছেন। চিত্রনয় শ্লোক | যাঁভা ভউক, এই দুই একটা সামান্য দোষ 
রচনায় মাঘ 'ও ভাঁবরি .উভয়ই সমাঁনধর্্ী | | মহাকবি ভারবির পক্ষে তত কলঙ্কের বিষয় 
নিয়ে ভাববিকৃত এন্টী চিত্রমঘ কবিতা | । নভে । ইভা পাঠকগণ উপেক্ষাও করিতে 

পাবেন। কারণ তীভার এই নারিকেল 

ফলসদণ কবিতা যদি আমরা অতি মনো- 

ঘোৌগেন সহিত পাঠ কলিতে পারি, ভাতা 

| ভইলে উঠাদাপা বহু উপকারে সম্ভাবনা, 

উদ্ভুত হইল। এই শ্লোকটা যে দিক হইতে 
শ্হি 

পাঠ করা ঘাইবে, ভাভাদত ভল্য আঁকান ও 

ভুলা অর্থ প্রকটিত হইবে । 

| সর্ধনতোভদ্র |] 

দে বা কা নি কা বা দে;কিন্য উপরে উপরে পাঠ করিলে অর্থাৎ 

বা হি কা স্ব কা হি বা। অর্থের গভীরভান্ধপ ত্বক ভেদ না করিতে 

কা কা রে ভ রে কা কাঁ! পারিলে ভাববির রূসে একাস্তই বঞ্চিত 

ূ 

ূ 

ূ 
ূ 

ূ 
রা. “ভি হইতে হয়। ভানবির জীবনবৃত্ত জাঁনিবার শে ৪৭ ৫] রী ৫| 

১৫ এ সর্ণ-৩৫ শ্লোক । | জন্য অনেকের গধসুক্য জন্মিতে পারে। 

এ সকল গেল পুবাঁতন সংস্কার, কিন্ত | কিন্তু ভাভার ইতিরত্্র অতীব অন্ধকারাচ্ছন্ন । 
একটা বিষরে ভারবি আধুনিক পাঠক- ! আমরা সেই তিমির ভেদ করিয়া যত: 7 

বর্গের নিকট নিতান্ত অভিযুক্ত। ন্তিনি | সংগ্রহ করিয়াছি, বারান্তরে উহা প্রত 
অন্নচিত আদিরস বর্ণন| দ্বারা ঘে কেকটা | কব! বাইবে। শ্রশরচ্চন্দ্র শর্মা । 

ইউরোপে দর্শন ও ধর্ম প্রচার | * 
্রীষ্টিয় ধন্ীবলম্বীগণ যেরূপ পৰাক্রান্ত ও | লোকের। মনে করিবে, পন্সিশেষে ্রীষ্টধন্মই 

দিগন্তব্যাপী, তাহাতে বোধ ভয়, দূরদর্শী, সর্বত্র ব্যাপু হইয়া পৃথিবীকে পরাভূত 
টি সি, সী পপ সি ৯ লিন পাশ্পপাপ্পিস পিপাসা পাপ শি সপ পিল শশী ০ আপন ও শি পিলাপীত পিপিপি শী পা 

* নবজীবনে পকাতি রে পর হইতে আরম্ত। 



শশী 

করিবে; বস্তঃ. পুথিলীর মহাখও চত-। রাব্বিনি বলিয়া ধরিয়া 

মাঘ, ১২৯৭ 1) 
সবি আনা সিসি আজ 

০৯৫৮০ 

য়ে গ্রীষ্টীয় প্রচারক দ্বারা তীাহাদিগের 

ইউরোপের দর্শন ও ধর্ম প্রচার | 
শপ শিপ শি পিসি শা 

ল্চয়াই শ্রেয়ঃশ 

। সমুদ্রতবঙ্গমালা-বেষ্টিত দ্বীপে, মহা অর- 

মণ্ডলী সংস্থাপিত ভইয়াঁছে, এবং অসংখা 

নর নারী তাহার অন্ুবন্তী হইয়া! উক্ত দশ্বে- 

রইজয় বিঘোঁষণা করিতেছে । প্রথিবা 
শেপ শা আশিস নটি রা 

এ অভিনয়, সভ্যতা ও জ্ঞানোন্সতির বিনোপা | 

কি না, জানি না; ধর্ম জানেন, আর সমাজ 

তন্ধদর্শী লোকেরা বলিতে পাঁরেন। ঈশ্বস 

স্য সকলেই, কে তাঁভা অস্বীকার কনিবে ? 

কিন্ত খ্রীষ্টীয় ধর্ম ইভদি কি আধ্যজাতীয় ' 

ধর্ম, পণ কেহই করেন নাই । আমি 

তদনুসন্ধানে প্রবত্ত হইয়াছি, কিন্ত ইহা 

কতদূর প্রতিপন্ন করিতে পাঁবিব, বলিতে 

পারি না। 

* গ্রীষ্টায় পুরাতন্বান্সসন্ধীনের পরম বিড়- 

না বাইবল ; বাইবল বিজাভীয় শান্ব। 

' ইভাঁতে শ্রীষ্টাপাসকগণেল মেন্প সভাদটি 

! 
1 

ণাঁনি মধ্যে, সুবিশাল পর্ধতময় স্থান, 

সুদীর্ঘ জনপদে অথবা] রাঁজবর্ত্মে যে শ্রীষ্টের 

নাম প্রকীন্ডিত ভইয়া থাকে, তীহার পরিচয় 

স্থল বাইবল। অপর হণ পালিষ্টিন দেশ । 

তি।ন পিতা মাতার সভিত সেই দেশে বাল্য- 
কল অতিবাভিত করিয়াছিলেন, এবং 

প্রৌঢ়াকন্ভায় নব ধর্ম ও নব দীক্ষা দ্বারা 
পৃথিবীর পাপ সম্ভাপ হরণ করেন । 

সেই পালিষ্টিনের বৃত্তান্ত মধ্যে খ্ীষ্টে্র কাধ্য 

ঞ 
১৬ 

| 

। কলাঁপের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়। যায়। সমস্ত 

সঞ্চালিত ভর, সামার সে চক্ষ নাই, 

স্ান বদ্ধি নাই, সেই চেতু ইহুদি 

ঈশ্বরাপিষ্ট বলিতে প্রাণে আঘাত 

বাট কে? ভিনি গোঁলকের ঈশ্বর, অথবা 

যিরশালমেন মেসাযা% তিনি আর্ধা চি 

ইহদি? মুনি কিধিহদ| দেশীণ যাজক ? ভিনি 

কে? 

(ম, “আগে দর্শন ঢালি, পিছে গুণ লিচালি"? 

মথি লিখিত পুস্তকের একবিংশ ধ্যানে 

লিখিত আছে, দিশু যিরুশীলম্ নগবীন্চ 

মন্দিরে প্রবেশ করিয়। তত্রস্থ পোদ্দারদিগের 

মুদ্রার আসন এবং কপোত-ব্যবসাধীগাণের 

আঁসন উন্টাইয়া ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, 

“আঁমার পিতাঁর প্রার্থনা-গৃহ দক্থ্যর গহ্বর 

করিও ন।।” বাইবলে খ্রীষ্টের এপ অসৌমা । 

তাৰ আব কদাঁপি দুষ্ট হয় না; তাভাব এই 

শান্ধাকে 

লাগে) 
মত প্রকাশ করিগাছেন, আমিও তীহা- 

হিন্দৃস্থানী ভিত বাঁকা প্রসিদ্ধ আান্ড. 

ভাব দষ্টে আপাঁতত তীহাঁকে যিহ্দীঘ, 

ভবন ব্যাপিঘা ধাভাঁব বিপুল মাহাত্মা স্ুবি- 
সতত আছে, তিনি যেই হউন, ভূমণ্ডলের 
এক জন "অদ্বিতীয় মহ্াক্গানী ছিলেন। 

&।ভার জন্মভূমি প লিন কি ভারতবর্ষ, 

পলাকালিক আঁধাব-স্তন ভেদ করিম তাহা 
নিরূপণ করিতে না পাঁধিতো জাতের অন্ধ- 

করি কোন ক্রমেই বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা 
নাই । সমালোচিকগণ তংসন্বন্ধে নানা রূপ 

দিগের পদন্িসরণে প্রবৃত্ত ভইয়া বিভিন্ত 

অনুসন্ধানে অনুরন্ত হইয়াছি, কিন্ত মহুষা 

ভ্রমাদি পরিশৃন্ত কখনই নভে, এই হেতু 

[সার দে ভ্রম লিজ্গ লোকেরা উপেক্ষা 
করিবেন, কৌন বিমষ সন্য হইলে তাহ 

উত্তিবত্তেরই মহা] মলগলকর ঘটনা বলিয়া 

ভগবানকে ধন্যবাদ 'প্রদান করিবেন । কিন্ত 
আমার সে আশা অভি গন, কারণ পুরাঁ 

কাঁলিক বিশ্বাসের কথা নন উদয় হইলে 
আমি একেবারে ভগ্রমনোন৭ £ইঈয়া পড়ি; 
বাইবলের মতে মনুষ্য ও ঈশ্দে এত ঘনিষ্ট 

সম্বন্ধ যে, ঈশ্বর মনুষ্যের সাঁহত “1 কান, 
মনোগত ভাব তাহীদিগকে জ্ঞাপন হিশবিনঃ 



€২০ নব্যভারত । (অষ্টম খণ্ড, দশম সংখ্যা | 

এই বিশ্বাসের উপর সম্পূর্ণ রূপেই বাইবল 
গঠিত হইছে । এপ্রকার বিশ্বাস পাশ্চাত্যে 
মেরূপ সাধারণ, ভারতে নহে, এতদ্দে- 

শীর় দর্শন শান্সই ভাহা প্রতিপন্ন করিতেছে । 

“ইচ্ছায় আপন, করিলেন স্কজন, 

আপনি গোপন ভান ।” 

ইউরোপেন্র দশন শান্তর নাই, পুব্র 
তাহা প্রতিপন্ন কর্িনাছি; এতদ্দেশীয় দশন 

লইয়া ইউরোপ দাশ£নক, নবজীবনে প্রকা- 

শিত প্রবন্ধাবলী পাঠে সমাক বুঝিতে 

পারিবেন । হিক্র জাতিক্র দর্শন শান ছিল 

না, দর্শনের মূল পদার্থ গুলিও বাইবলে 
বিচারিত হয় নাই। এক ঈশ্বর মুল 

"পার্থ বলিলে দশনের প্রকৃত ব্যাথা হয় 

ন।।  বাহাই হউক, পাশ্চাত্যগণ বাইবল ২ 

বিশ্বাস বশত, স্বর্গার বিশ্বাস অপেক্ষা শান্ীয় 

বিশ্বাসকে উন্নত করিন। ভুলিরাছেন, সেই 

কন্য তদ্বিকদ্ধে কোন লোকেই তক করিতে 

ইচ্ছা আমি জগ্রে বলিগাছি 

যে, গ্রীষ্টোপাশকেরা যে চক্ষে বাইবলের 

আমার সে চক্ষু 

যাঁজকগণের শ্রম 

) ও) 

করেন না। 

মতা সন্দর্শন করেন, 

নাই । ক্ষ 

কল্পতচ কথা দষ্ট হয । 

আন্ছ, শাস্ত্রীয় বিশ্বামে ভ্রম নাই, 

যদি আমি বলি, এতছ্ুভরের মধ্যে 

বিশ্বস্ত এবং কোন্ট। অবিশ্বাসা, বাছিবলেন 

সম্যক আলোচনা ভিন্ন কি হটাঁং বল' 

যাইতে পারে? আমি ঞ্। সন্বন্ধ কোঁন 

বিশেষ নির্ধীরিত মতে উপনীত 

পালিলাম না। "আনার সামালা বিবেচনায় 

এই মাত্র বেকধ হয় সে, বাইবল-ভক্ত 
লোকেরা শাস্ীর নিশ্বান স্বর্গীয় মনে 

করেন | কাহাদের মনে খ্রীষ্ট সম্বন্ধে যাহা 

উক্ত হইয়াছে, ভদ্দিকদ্ধে কোন সংশর 

এ পাপ 

ক্র্গার বিখ্বানে ভ্রম 

এ কথ। 

“কান্ট 

ভইন্ডে 

। আছেন । নর ্রাষ্টের মুহু 

তোর 

৷ ভক্তি ছিল না” 

| শ্বাষ্টেৰ কনর ডিল না? 
দ্বারা ঘন 

৯ এ এ 

উপস্থিত হইতে পারে না! কারণ খ্রীষ্ট 
এবং ঈশ্বরে প্রভেদ আছে কি? এস্লে 

শান্্রীয় বিশ্বাসেব আর একটি তেজের 
কথা হইল, স্বৃতরাং শান্্রাঈ.. দিত বিশ্বা- 

সের প্রসঙ্গ পধিতাগ কির ত্রীষ্টে জন্ম- 

ভূমি অথাৎ তাহার কার্ধোর পরিচয় স্থল 

পালিষ্টনের বৃস্থানস্ত পাঠকবর্গের অবগতির 

নিমিভ এস্কলে অবতারণ। করিতেছি। 

হীষ্টেব মুত্র ষাইট বৎসর মধ্যে তাহার 

জীবন বৃত্তঃন্ত-লিপি সমাপ্ত হইয়াছিল, এই 
যাইট বতসরের ভিতর তাহার গোঁক 
স্থানের, জ্রুশের, জন্মস্তানের ও হত্যাস্তানের 

কোন বিবরণ ইবাঞ্জিলিষ্টগণ নিউটেমেন্টে 
প্রকাশ কবেন নাই। লোকে কি তথন 
শ্রীজীনণব প্রসিদ্ধ ঘটনা-স্থাঁনের বেলন 
তত্বই 'বাথিত না, অথবা জীবনচরিত- 

[এ সকলের উপর মোটেই 

দাউদেন মৃত্য বিষয়ে 

করিনা বলিদাঁছিলেন, 

হি হইয়াছে, কিন্তু 

আনাদের শ্রাণে কববস্থ 

টেল মুছা নিষয়ে পিত- 

কটিবার এরূপ 

হয় নাঈ। পোল 

এবং স্বর্গীরোহণ বিষরেই 

ঘণা কৰিঘ্াছেন, কিন্ত মুত 

স্ানের বিশেন বৃন্থাস্ত একে- 

বাজে উল্ল্পথ করেন ইই[বা! কি 
তবে সন্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ ঘটনাস্থান 

গুলিকে ভক্তি করিতেন নী? অথবা 

ততকালে লোকের এ সকল স্থানের প্রতি 

অধব1 পালিষ্টিনে মোটেই 
এই সকল প্রমাণ 

গরতিপয় হইতেছে, উপপোক্ত 

লেখক দিপ্গ 
নল 

ভন্তি 2 *। 

পিতর ক্ষোভ 
তাহা তে দত 

ভিনি 'ভদা!ওি 

শা? 

পা ০১ 

পরত শি অিহাদর 27 

শাল চু নন 

+ 

হ্বঙ্টেন মু ত্য 

৮ 

ডছনত 

প্রা ধন্ম ঘে 

বা স্বর্থারোহণ 

নাহ। 

প্রা 



মাঘ,.১২৯৭।) ইউরোপে দর্শন ও ধর্ম প্রচার । ৫২১ 

সময়ে উহাদের প্রতি লোকের কোন হী দেশ হইতে অসংখ্য তীর্থযাত্রী 
আনুগতা ছিল না, তখন উহাদের সত্যতা | এবং ভ্রমণকারী তী দেশে উক্ত কবরের 

বিষয়ে কি প্রতিপাদন হইতে পারে ? গল- টা প্রার্থনা করিতে আইসে। কিন্ত 
গথা অটলান্টিক মহাসাগরে কিঞ্বা ভূটানে, | প্রাচীন খ্রীগীয় ধর্মোতিহাসে এ সকল স্থানের 
এ পাপ প্রশ্নের মীমাংসা শান্্ীয় প্রমাণদ্বারা ; বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত হর নাই (১) এই 
কখনই প্রতিপন্ন হইবে না গ্রীষ্টার শাস্ত্র এ ূ 

সম্বন্ধে নীরব । 

হেতু যোধিয়া দেশ অযোধ্যা কি জুডিয়া? 

ইহ] আগাধান দ্বীপে, কি ভারতবর্ষে, নিশ্চয় 

আর একটি ৃষ্টাস্ত প্রদর্শন করি । গ্রী্ঠ। কিন্ধপে বলিব? 

(কোথায় জন্মিয়াছিলেন? বাঁইবলে কেবগ | এক হঞ্জার পাঁচ শত বংসর যিরশালম 

আস্তাবলে জন্মের উল্লেঘ আস্। অগঈ । মুর্থতা, কুসংগ্কার ও প্রভারণাৰ বাস্তভূমি 

কৈশরের অন্রমতিক্রমে সমস্ত রোম সাঙাজোর | হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় ও ভতীঘ্ খ্রীষ্টীয় 

মনুষ্য গণন। হইয়াছিল, সিরিয়! দেশের ! শতান্ খ্রীষ্টোপাসকমণেব পালিষ্টিনে কোন 
শাসনকত্তা।সাইপ্রিনিয়াস্ সেই ভেতু লোশ- ; প্রতিপত্তি ছিল না1। উপাসনা গৃহাদি ষে 

দিগকে আপন আপন নগরে ঘাইছে আদেশ ছিল না, উা অসম্ভব কণা নহে। ($) 

করেন, মেবী এ জন্ত বেণুলেহামে নীন। চতর্থ খ্রীষ্টায় শঙান্বে রোমের সম্রাট 

হইয়াছিলেন, কিন্ত পাস্থাবাসে স্থানাভাঁন জন্ট | কনস্পন্থাইন্ গ্রীষ্টাব ধর্দেন প্রতিপোষক 

মেরি আন্তাবলেই সন্তান গ'সব কবেন। | ভইয়। ধশ্বিঞু উপস্িত করেন ; এই সুত্রে 

বাইবলের এ ব্রহ্ম-বাক্ শ্রীঙ্টোপাসক মাত্রেগ , জানা যায় মে, উক্ত সমযে ইউরোপের মধ্যে 

বিশ্বাস কবেন। কিন্য পরে প্রদশি5 হইবে, . একটা নূতন দন্মতদ্দের পত্তন হইয়াছিল, 

এ মন্বন্ধে শ্রীষ্টে।পাসকগণের কেমন মতভেদ ! এসং কোদীব খ্রাষ্টীয মণ্ডলীর যাঁজকগণের 

আছে। সেই তেতু বলিতেছি, শ্রী্ট জীবদ্দশায় ; শপ্রিপীম প্রার্ভীৰ ভইয়াডিল। রোমে 

পালিষ্টিনের কোথায় কিকি কাখ্য করিয়া-| কোন্ সময়ে বা কাহা কর্তৃক ন্রীষ্টীয় ধর্ম 
ছিলেন, তাঁহ। নিশ্চয় বল। যান নাঁ। বাই ! প্রবন্তিত হইয়াছিল, তাঁহার কোন নিদর্শন 

বলের মধ্যে যাহার নিদশন নাই, পাণিষ্টিনে ; প্রাপ্ত হওয়া যাঁর না; পেটো (১৪$০০) নামা 

আবহমান কাল প্রীষ্টোপাসকদিগের তাঁহাতেই। জনৈক লেখক নামীয় বিসপগণের কাল- 

পরম বিশ্বাস আবদ্ধ রহিয়াছে । খ্রীষ্ট ইহুদী | নিরূপক একটা ত্তালিকা প্রস্তুত করেন। 

ছিলেন, তাহার কবর উহ্দিদিগের স্বদেশে ৷ রোমীয় শ্রীষ্টীয় মণ্ুডপীর ইতিবৃত্তেও লিখিত 

বর্তমান আছে, ইহা আপনিও জানেন, ।- -:- 7 টিটি লিলি 

আঁমিও শুনিয়াছি, কিন্ত তিনি যে স্কানে | ০. নন টা দল 
কুশে হত হইয়াছিলেন, বাইবেলে সে স্থানের টি 
নির্দেশ কি আছে? এ সমস্ত স্থান বিদেলীয 1০৮০ 0205 ৭8 

(1৮০ 01790017-? 0810515 2015 14554 চা 
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পোপ টা শিট শী শিট তাপ? ১ পা পিশ্শাীশাশীীপিশীশীটি 

পপ পপি শীট শিক 

»৮ শস্পাশাশাশীপিশীিশিসশ? 



৫২২ 
৮০০০০০০০০ 

হইয়াছে যে, পিতর রোমের প্রথম বিশপ 

ছিলেন । সাতান্ন খ্রীষ্টাব্ধে শত্রদ্বারা তিনি 

নিহত হইলে ইটলিয়াস্থ লিনিরস্ ততপদে 
নিয়োজিত হন । তংপরে ক্রেমেন্নদ রোমান 

রোমের বিশপ হন। যাঁজকদিগের এ ইতি- 

বৃত্তের মূল নিরাকৃত হওয়া অতি অসম্ভব । 

৩২৬ খ্রীষ্টাব্দে কনস্তান্তাইনের মাতা 
হেলেনা সব্বাঁদৌ অ্রীঙ্টের প্রসিদ্ধ ঘটনা 

সম্বন্ধীয় স্থান নিরপণে সচেষ্টিতা হইয়ধছিলেন। 

তদ্দর্শনে নানা বিদেশীয় যাজকগণ পালিষ্টিনে 

আসিয়া কার্যে যোগ দেন। এ 

উল্ত বিদেশীয় ফাঁজকগণ অধিকাংশ ম্র্থ ছিল। 

বিশেষতঃ তাহার? এ দেশ প্রচলিত “অরমিয়” 

ভাষা জ্ঁত ছিল না। পাঁলিষ্টিনের অনান্ত 

সমস্ত বিষবে তাহারা সর্বাতেভাঁবে মনভিজ্ঞ 

বলিয়া অপরিচিত দেশীয় লাঁকের নিকট ও 

তাহাদিগৈর পূর্ববন্তী বিশপগণের নিকট 

প্র রা ০০ সপ কাপ 

সময়ে । 

যাহী অবগত ছিল, ভাঁভাঁই মাত্র টাল্লথ ৃ 

৩ 

করিয়াছে । এ বর্ণনা অনান্য অসার 

অকিঞ্চিংকব ।( ৩) 

চতুর্থ শতাব্খ হইত বত শতাব্দ “কবল 

ও 
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( অষ্টম খণ্ড, দশম সংখ্যা । 
পপি তি পিসি শপ শী পপ পন ০ স্প্সসপস্্ 

জনপ্রবাদ বৃদ্ধি এবং পালিষ্টিনের প্রসিদ্ধ 

ঘটনা-স্থান নিরূপণ কার্ষোই পরিসমাপ্ত হয় । 

সপ্তম শ্রীষ্টায় শতাব্দে মুসলমাঁনগণের যুদ্ধীনল 
প্রজ্ঘলিত হওয়ায় পালিষ্িনের অধিবাসীদের 
কষ্টের আর সীমা ছিল না। যাঁজকগণ উক্ত, 

স্থানের এই বিপন্ন দশা দর্শন করিরা অত্যন্ত 

উতৎকণ্ঠিত ও সসব্স্ত হইয়াছিল। সুতরাং 

এই স্বানেই পালিষ্টিনের যাজকদিগের 
উতসাহবহ্ি নির্বাণ যে সকল 

কলিত স্কানাবিষ্ষার অন্গ্র হইয়াছিল, তাহাই 

চিন প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া পুজা হইযা গেল । 

নিউইয়র্ক-নিবাসী প্রসিদ্ধ লেখক ডাক্তার 

রবিন্সন সাহেব স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, পাঁলি- 

টটিনন ইতিহাস এবং অন্যান্ত বন্তন্ত সম্যক 

হইল । 

আলা চন। দ্বার? আমান 'এইন্দপ দঢ প্রীতি 
ভইনাল্ছ বে, ভগায় এক্ষণে খীষ্টের কবর, 

চি 

1 

মভা 2৪ জন্ম স্থানাদি সম্বন্ধ যে সকল স্থল 

প্রদর্শন হইমা থাকে এবং তীর্ঘবাতী ও 

ভ্রমণ্কা!নীগণ নম যে স্বাদনপ বর্ণন করেন, 

তাহা প্রকৃত ঘটল! স্থান নহে।  উ্তা 
ঘি 

যাঁজকগরণব 'প্রনাবণান্গ ০কাশলনাত্র | 

বোনদের রাজমহিমী বৃদ্ধা হেলেনার 

ক্রুশাবিঙ্গার যেকপ, শীষ্টের কবর ৪ মৃত্যু 

স্তানাদি নির্ণর৪ (সেই রূপ ভগ্ডামী মাত্র। 
ত্রাণকর্ধী যিশু কবর বা 

নিনপণ কন!, সকল চে্টার অভীত ইমা 
পড়িরাছে (৪8) শীষ্টের জন্মস্থান আরও 

মৃত্যস্থান 
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মাঘ, ১২৯৭). ভবভূতি ও প্রকৃতি । ৫২৩ 

ছুক্কেয় ব্যাপার। “গাঁলিষ্টিনে খীষ্টের জন্ম- | হইয়াছিল; অন্তি আশ্চর্য্য কথা! ইহাতে 

স্থান সম্বন্ধে যাহা নিরূপিত আছে, তাহা ঈশ্বরের নিশুঢ় মর্ম কিছু থাকিতে পাবে।' 
পর্বতগুহা, আন্তাবল নহে। তএত্য ! কোথা হইতে রোমে খীষ্টায় ধর্খ 

'খীঃ্টাপাসকগণের মধ্যে জনশ্ররতি আছে । আঁসিয়'ছিল, তাহার কোন নিদর্শন নাই। 

মে, শ্রীষ্ট পর্ত-গুহায় জন্মগ্রহণ করিয়া- | কনস্তাস্তাইনের হক্তেই ইহার নানা দূপ 
ছিলেন। দ্বিীয় শ্তাব্দে্ মধা সময়ে । গঠিত হইক্লাছিল। কনস্তান্তহিন খবীষ্টপর্শে 

ঘষ্ঠিন মার্টর স্পট দ্ূুপেই বলিক্লাছেন,  শিপ্নন্তা বলিলেও বলা যার । কিন্ত তাহার 

্ীষ্টের পর্বন-গুভায় জন্ম হইরাছিল । বেখু ইধর্দ রোদে কৃষ্টি হইবার বহু পূর্বে 
লেহমের নিকট উী পক্ধতগুহা অবস্থিত। জ্রস্তিক ধন্মাবলন্বাগণ রোমে প্রবেশ করি- 
তৃতীয় শতাবেও 'ঈ রূপ জনপ্রবাদ ছিল, য়াছিলেন, ইহার গ্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় ! 
কারণ ওরিগেন বলিতেচ্ছেন বে, প্রীষ্টেত্র : এই জ্ঞস্তিক ধন্মের অসাধারণ প্রাধান্ত খীষ্টীয়- 

পর্ব গুহায় জন্ম, ইহা সর্বসাঁধারণে অবগত  ধর্ম্ে। কিন্তু খীষ্টারধর্শের অসাধারণ প্রাধান্য 

ছিল, যান খ্রীষ্তের শিষা নে, তাভারাঁও ! ভ্রন্তিক ধর্দে আছে,এ কথা শুনিতে পাই না। 

উহ, স্বীকার করিতেছে! চত্রর্থ শতাবের | স্ুশ্তিক ধন্মই ব! কি, খীস্তীয় ধর্মই বা কি? 

প্রারস্তে ইউসিবিরস্ লিখিয়াছেন, হেলে-! ঢইটী পৃথক ধর্ম, কিন্তু একের উপর 

নের পালিষ্টানে যাইবার অগ্রে তিনি! অনোর অসাধারণ প্রাধান্য লাভের হেতু 
 শ্বীষ্টের জন্মস্ভানের উপর একটা চিল; কি বুবিতে পারিলাম না। 

নির্দাণ কবিয়ছিপেন। এই সব বড় বড়। পালিষ্টিনের প্রাচীন পর্বতভেদী পুরী 

মাতব্বর বাঁজক কি মিথ্যা বলিতে পারেন ?। সকল দৃষ্টে জানা বাঁম, অতি দূরবর্তী কালে 
কিন্তু ইবাঞ্জিলিষ্টগণ ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা থান বৌদধন্মাধিপত্য স্থাপিত ভইয্া- 
অনুপ্রাণিত, বাইবলে আ.স্তাবলের উল্লেণ দ্রিল। এই সকল অক্ষয় বৌদ্ধকীন্তি বর্ত- 

তাহারাই করিয়াছেন। খীষ্টের উন্মস্থান সন্বন্ধে, মান থাকিতে বৌদ্ধপন্মের কখনই বিনাশ 
বাইবেল এবং পরবন্তী যাজকগণের নতের ! নাই। পালিষ্টিনের বৌদ্ধধর্ম প্রচার সঙ্থান্ধে 
বিরোধ দেখা যায়। বিষষটী সম্পূর্ণই অন্ধকারা- | মহারাজা অশোকের ধর্ম্ান্রশাসন লিপি 

বৃত, সন্দেহ নাই । দেশস্থ লোক সকলে ৰ আব একটা অদ্বিতীয় প্রমাণ । 

ৃ স্থান প্রাপূু হইল কিন্ত মেনবীব স্থানাভাব প্রীজমনাবায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

শিশশীশীশীশীশশীশপকিসীতি পিপিপি 

ভবভূতি.ও প্রককতি। 
ভব্টতির প্ররাত-উপাসনা প্রদশন | সম্যক প্রতিবিষ্বিত, তাহার আতংক সমাঁ- 

করিতে হইলে, তাহার যাদ্রশী বর্ণনায় উহা লোচনী আবশ্তক; বিশেষতঃ বচন! শক্তি 
এ জিত বাজাজ সসপী ০ পপি? ৩ শা ০ পপ শশী এপাশ? পনি 
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৫২৪ 
পপি শসা হজ কা 

বর্ণনার প্রধান সহায় বলিয়া! সর্ব প্রথমে 

তাহারও কিঞ্চিং আভাস প্রদান অপঙ্গত 

নহে । অতএব আমরা প্রথমত তদীয় রচন। 

ও বর্ণনা শক্তির আভা প্রদান করিব। 

ভবনুতির রচনা শক্তি অতি বিন্ময়কর, 

তাহার ন্যায় ভাষাধিপত্য অন্য কোন 

কবির কাব্যে লক্ষিত হয় না। অতি দুরূহ 

পদ-সমন্বিত অতি দীর্ঘ সমাস তদীয় লেখনী 

হইতে অনারাসে প্রস্থুত হইয়াছে ; তদীয় 

কাবো লৌকিক ও বৈদিক শব্দ এবং 
প্রণালী অলক্ষিতভাঁবে অতি সহজে মিশ্রিত 

হইয়া বহুস্থলে অভিনব মুস্তি ধারণ করি- 
যাছে। নবজলধরের আমন গঞ্জনুন 

মন যেরূপ পুলকিত ভয়, ভবক্তুতির সিদ্ধ 

গম্ভীর কণ্ঠনাদে চিত্ত তেমনই সন্তর্পিত 

ও পুলকিত হয। এমন গ্রগাড়, 

এমন গান্ভীধ্যমর, এমন তুঙ্গতরঙ্গময় 

রচনা সংস্কত ভাঁষ!কে আর অলঙ্কুত করে 

নাই। নবীন জলধর সংঘ দিগন্ প্রনা- 

বিণা ভুপরশরজসন্ছতি ও ন্তদীর রচনা 

মনকে তুল্যভাবে মোহিত করে। উত্ত- 

বিধ রচনা যখন পর্জত!দি প্রকাণ্ড ও 

বিশাল বস্তর বর্ণনায় প্রবৃন্ত হয়, তখন 

তাহার প্রণ্তিদ্বন্দী অন্যকোন পদাথই 

সম্ভবে না। 

“এতাশ্ন্দনাশ্বকর্ণ সবল পাটল প্রাযতরু 

গহনা; পরিণত মালুর সুবভয়ঃ স্মারয়ন্তি 

খলু তরুণকদস্বজন্থুবনারুদ্ধাপ্ধকনা গুক- 

নিকুঞ্জ গভীরগহ্বরোদগার গোদাবরীরব 

মুখরিত বিশাল মেখলাঁভুবে। দক্ষিণারণ্য 

ভূবন? 
চন্দন অশ্বকর্ণ সরল ও পাটলাভুমিষ্ট 

বৃক্ষ দ্বারা গহন 'ও পরিপক্ক মালুর ফল 

ছারা স্ুরভিত এই সকল অরণা গিরি 

৯ সপ ০ শি পা শী স্পেস 

(0))নি 

(অষ্টম খণ্ড দশম সংখ্যা । 

রুদ্ধ অন্ধকারাবৃত বিশাল নিকুঞ্স্থ গভীর- 
গহবর হইতে উদ্বগীর্ণ গোদাবরী জল- 

। প্রবাহে প্রতিধবনিত বিশাল মেখলাভূমি 
৮ 
পপ শোভিত দক্ষিণারণ্যস্থ তৃধর 

স্মারিত করিতেছে। 

বর্ণনা শক্তি পশ্চাৎ প্রদণিত হইবে, 

সম্প্রতি আমরা রচন+-কৌশল প্রদর্শন জন্য 

নিম্নে একটা শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম। 
গুপ্জৎ কুঞ্জ কুটার কৌশিক ঘটা 

ঘুংকাব সংবগিত ক্রন্দংফেরব 

চগুতাঁৎরুতিভূত প্রাগ্ভারভীমৈস্তটেঃ | 

অন্তঃশার্ণ করঙ্ককর্পর পয়ং সংরোঁধ কলঙ্কষ । 

শোতোনির্গম ঘোরঘর্থর বব! পারে স্মশীনং 
সরিৎ ॥ 

মাধব মালভীর গ্রণ্য় নিরাশ ভইয় 

অস্মবিসর্জনার্থে শ্মশানঘাটে উপস্থিত ভই- 
ন। ভিনি খঙ্জাভন্তে পিশাচ ও বেতা- 

সমূহকে 

লাছির ভয়াবহ বিভীষিকা দর্শন করিতে 

ক£বতে শ্াশান-পার্খস্ত নদীভটে উপস্থিত 

পাপা সমস্ত বিভীষিকা সহসা অস্থ- 

তখন সেই গাড় অন্ধকার 

মানব-নঞ্চার রহিত শ্বাশান-প্রান্তে 

পেচকের ঘুংকার, শিবাগণেব অশ্তুভ ও 

দীর্ঘ ভাংকভধ্বনি এবং শবকঙ্কালে প্রতিতন্ত 

প্রব্ী শৈবলিনীর ঘোর ঘর্থঘররব ভারও 

মা 

ভরাবহ হই) উঠিল। উক্ত শ্লোকে 

কবি এই ভাব প্রক'শিত করিয়াছেন । 

উনীর পর্যালোচনার এলফিলন্ট্টন্ বলি- 
যাছিলেন * “ভবভূতির বিশ্ময়কারী ' বর্ণ- 
শালা এ শশী শশী শা 

* 551000010 1)058 1108৮ 11010708515 09500171005 

19 ০0800) 7)01 1118 15010 হাসিল ৪৮ 01000816 

(০ %1191 01 $010985 ৪০০7০০15 1187691 7১ 1৩ 

01257700801 06 [007917১5765 206৮0195679 

01977735017 01)0 0715065 11086 01768182106) 01- 

1102 1119 277 ৮16) লীন] 01০ 800 17178170171 

1ম 10011066907 078 200 [১0%/67110 



নিশীথ সময়ে নায়কের শ্বণান ঘাটে গমন, 

চিতাগ্সি দ্বারা কথঞ্চিৎ আলোকিত অন্ধ- 

কারময় শ্মশান, ক্গীণালোকে 
পিশাচগণের অমান্থব আকৃতি, গগনব্যাপী 

কর্কশনাদ, অতি প্রগাঢ় ও অভ্রাজ্জল বর্ণে 

চিত্রিত হইগাছে; পরস্থ পিশাচগণের 

আকন্মসিক অন্তর্ধানের পরেই নির্জন তা, 

সমীরণের সৌ সৌ নাদ, নদী আোতের 

কর্কশধবনি, পেচকের উদ্াসকারী রব এবং 

শগালের অতি দীর্ঘ শব্দ, ভূতসঙ্গ-প্রক্ত 

ভয় হইতেও যেন অধিকতর ভয়াবভ 1” 

উক্ত প্লোকন্ত দীর্ঘ সমাস সংবল্সিত, 

ঘুংকার, চও, তাঁঙকৃত, ভই, গ্রাগ্ভাব, 

ভীম, ঘর্ঘণ এবং শ্রশান এই কয়েকটা পদ 

ভীতি সঞ্চারের প্রধান সহাঁর ; এই কয়েকটা 

পদবন্ধনের কৌশল আরও বিম্ময়জনক । 

এই কয়েকটী শব্দই প্রীয় মভ্তাপ্রাণ 

বর্ণমৰ, পরক্ক সেই মহাপ্রাণ বর্ণমর 

শব শ্লোকের মহাপ্রাণ স্তান 'ও দ্বিভীর ও 

তৃতীয় পংক্তিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। 

যেরূপ বর্গের প্রথম ও তৃতীর বর্ণ অল- 

প্রাণ, শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় খণ্ডকেও 

তদ্রপ অল্পপ্রাণ বর্ণময় করতঃ কবি পদ 

বিনাসের চরম কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন । 

র 

প্রকটিত | 

সপ পিপি শী 

৫২৫ 

করিয়া! বলিরাছেন, “রৌদ্ররসে 
বিকটবর্ণত্বও দীঘর্সমাসত্ব অন্থুকুল, সুতরাং 

ভবন্ভৃতি উক্ত শ্লোকে ক্রোধব্যগ্তরক ন্তিন 
গদেই লিকটবর্ণ ও দীঘ“সমাঁস যুক্ত করিরা- 

ছেন, অথচ চর্থ পদে ক্রোধ বর্তমান নাই 

বলিষ সেই স্কানে সেই পদেই শব্দ প্রয়েগ 

ক'রাঁছেন 1৮৯ 

কবি স্বঘং বলিবাছেন, তিনি “বশ্ঠাবাঁক” 

“দ্রেবীভারহী তাঁতাকে বশগা কামিনীর 
হায় সেবা করিস্না থাকেন, সতরাং 

। ভাঁবাধিপত্য ও রচনাঁকৌশল বর্ণনা শক্তির 

সম্পাদন করিয়াছে । 

সা হই ভবভূতি-কাব্যের পরমোৎকর্ষ 

বর্ণনাশক্তি কবি- 
৷ মাত্রেরই পরীক্ষার স্থল, কিন্তু ভবভূতির 
যে বর্ণনার প্রকৃতির বিপ্রলস্তময় ভাব প্রতি- 

কলিত হইয়াছে, তাহা প্রক্তি-প্রেমিক 
গজদয়গণের অতিশয় জ্রীতিপ্রদ ও অন্ু- 

মোদিত। উক্ত সহৃদয়গণ বলেন,--অরণা, 

ভুধর প্রভিতি সঞ্চারের বর্ণনা করিতে হইলে 
[ 

| মন্যোন শ্ববতাঁবণা না হইন্া প্রকৃতির সন্তান, 
বনবিহারী ও বনবাসপী বিভঙ্গ, বিটপী ও 

মুগাঁছির আন্গষঙ্গিক বর্ণনাই প্রশস্ত । মনুব্য 

' স্বভাবের সন্তান হইলেও সে অতি রিক্ত, 

বিশেষত শ্লৌকের ধর্ন৪ শবান্ছি-প্রতিহত 

প্রবাহা অবত্তীর কর্কশনদান্ুকারী । 

প্রতিকুলবর্ণতা দোষ প্রদশন সমরেও , 

কাব্য প্রকাঁশকার পপ্রাগপ্র।প্তনিশুস্ত” এই 
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তাহার শরীর স্থ্ট সদীরণ স্পশেও কানন্রে 

বিজননতা জীবনা দেবতা সন্ধস্তচিত্তে বনু- 
শাশািশিপীশীপ্ীশীপীস্শী ৮ শী শী্াশীপশীশি?ি পত পাপ 2 পপ পপ ক সস +- পাপা 4০ 

* রৌজে বিকটবর্ণত্বং দীর্ঘ সমাসত্তবপ্চ উচিতং। 

যথা (ভবভূতি ) 

১। “প্রাগ্প্রাপ্তনিশুস্ত শান্তবধনদ্ছে' ধাবিধবির্ভ বৎ_ 

স্ | ষেন।নেন জগত্স্বখণ্ডপর "৮: ।- 

যত্রতুন ক্রে।ধস্তত্র চতুর্থপদাবিধানে তব শব্দ প্রয়োগঃ | 

কাবাপ্রকাশ। 

.. +বগ্বাচঃ কবেঃ কাব্যং সাচ রামাএব, কথ! ॥ 

! “্যং ব্রঙ্গণমিয়ং দেবী বাগ্বগ্যেবাহযত্রভে |, 
| উন হবিত । 



৫২৮” মব্যভারত | (অই্টম খণ্ড দশম সংখ্যা 

বিল]স কানন, কণ্টকাকীর্ণ ছুর্গম কানন- 

বল্লীই-রামাঞ্চ | 

উক্ত গান্তীর্যাময় বর্ণন! নিবহে স্পষ্ট লক্ষিত 
হয়, কবি নিজ্জন বনে, গভীর নিকুঞ্জে 

প্রকৃতির সহিত অতিরহম্ত সম্ভাষণে সমর্থ 

হইয়াছিলেন ; সাহার দিন্য নয়নে, নির্জন 

আরণ্য ভূমিতে প্রকৃতির দিবা মধুরিমা অতি 

স্প্রূপে প্রতিবিষ্বিত হইত। প্রকৃতি নিভৃত 
গিরিভমিতে, নিধূম অগ্নেব হ্যায় ধীরে ধীরে 

অন্যন্প শিখা বিস্তাব কবত কবির চিন্ত 

তরণ করিত । কবি প্রতিসান্ুতে প্রকৃতির 

উন্মাদরিতী জ্যাংকা অবলোকন কন 

কৃতার্থ হইন্তেন। তিনি প্রক্তির গান্তীর্যা- 
ময় সৌন্দর্যে বিলীন হইয়া স্বভাব বর্ণনার 

কুলঙ্কষ প্রবাহ অভিস্তন্দিত করিয়াছেন | কবি 

প্রকৃতির গণ্ভীর ভাবেই প্রমত্ত ছিলেন । 

স্বভাবের কি এক বিশ্বব্যপক ভাব তাহার 

অন্তঃকরণ নিঙ্জিত করিয়াছিল, কবি 

এ ভাবের উপাঁসনায় সমস্ত জীবন অতি- 

ব(ভিভ করিয়াছিলেন। কবি যেন বিশাল 
অরণ্য মধ্যে, গাঁঢ়নীল শৈল মালায় উপবেশন 

করত শিশুর স্তাঁয় উদ্বেল চিত্তে প্রক্লাতির 

উশ্বধ্য 'ও মাঁধুষ্য মান্বাদন করিয়াছেন । 

তিনি স্বকীয় কাবো প্রকৃতির প্রশান্ত, 

বিধাদ ও বিপ্রলন্তময় কোন ভাবের উপা- 

সন! প্রদশন করিয়াছেন । তাহার প্রকৃতি 

শাঁদানুই প্রশান্ত । ক্রমশঃ-_ 

লীবসন্ত কুমার রায় । 
৬ 

৪ এবৎ সমাজ । 
সাহিত্যের ঢই অনস্থ।। প্রথমাবস্থাষ 

সাহিত্য মান্বষের বাগে বাস করে, 

যাঁবস্তায় সাহিত্য লিখিত হয়। খগ্বেদ 

পৃথিবীর সর্বাদিন গ্রন্থ । ইহা বহু শতাব্দী 

ধা যুগধগান্ত মানব্কা্ঠ নিভিত ছিল। 

(বদ-মন্্ব সকল শীতিিমনন | মুখস্ত করিবার 

স্তবিধার নাই আর্দম 

গীতাঁকানে রচিত হয়। 

আদিম গ্রন্থ জেন্দ-আবেস্তা গীতিময় | ইভা 

বয়সে খগ্বেদের প্রায় সমতুলা ৷ মোজেসের 

অপূর্ব উপদেশ-মালা ও প্রাচীন স্থষ্টিতত্ব 

প্রসৃতি দেশ-ত্রষ্ট ইহদাগণ যত্তে কণ্ঠস্থ করিয়া 
বাখিতেন। ইঈশার উপদেশ সমূহ হিক্র 

ভাষায় গীতাঁকারে প্রাপ্ত হওয়া! যাঁয়। 

ঈশা নিজ হস্তে এক অক্ষর লিখিয়া গিয়া- 

দ্বিতী- 

লাভা সকল 

[ভন্দ ভাষার 

ছেন, এমন প্রমাণ পাঁওষাঁ যায় না। ঈশার 

প্রাথণিক শিপাগণ প্রায়ই নিরক্ষর ছিলেন 

ঈশার অনন্য উপদেশ সকল শিষাকগ হইতে 

চিক ভাব পিশিত হল । 

আদিনাবস্থার সাভিতা সুধু মানুষের 

ছিল বলিয়াই পৌরোহিতা- 

প্রথার স্ষ্টি ভইশাছে। দীর্ঘ দীর্ঘ উপদেশ 

সমূহ মুখপ্ত করিতে প্রায়ই জন-সাধারণের 
স্থযোগ 9 স্বিধা হয় না। কাজেই বিশেষ 
বিশেষ বাক্তিকে সেই সকল সম্পত্তি যন্ত্রে 

কণ্ঠাশ্রে সঞ্চিত করিতে হয়” এই বিশেষ 

ব্যক্তি সকল ব! তাহাদের পরবর্তী শিষাগণ 

কালক্রমে পুরোহিতের আসনে অধিষ্ঠিত 
হন। সময়ে পৌরোহিত্য বংশানুত্রমিক 

হয়। পুরাকালে মিমরদেশে এবং আধুনিক 

মগের সম্গান্তি 



মাঘ, ১২৯৭ 7) সাহিত্য এবং সমাজ । ৫২৯ 

ইযুরোপ পৌরহিত্যের প্রাধান্য থাৰি কলেও | গণিত হয়। তখনও পূর্বের অভ্যাস এবং 

ভারতবর্ষের স্তাপ্প কুত্রাপি ইহার প্রলবাঁ- ; সাধারণ রুচি বশত লেখক বা রচনা-কারকের 

স্বগত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। হৃদয়ে মন্ত্রাদির রচনা গীতাকারে স্ফ,রিত 
'শান্ধে অধিকারী অনবিকারীর -প্রথা ; হয়। বিশেষত লেখা সৃষ্টির প্রথম যুগে 

পৌরহিত্য প্রথার অবশ্থস্তাবী ফল। ছুই পূর্ববর্তী যুগের গীতিময় মন্ত্রাদি মনুষ্য ক 

কারণে এই ফল উৎপন্ন হয়। অসুবিধা, । হইতে সংগ্রহ করিয়। গ্রশ্থ-বদ্ধ করাই তৎ- 

অমনোতৌগ ও অনভ্যাস বশত সাধারণ জন- ! কালীন লেখকদিগের বিশেষ কাঁধ্য হইয়া 

গণ আপনা হইতেই শাস্ত্রাধিকার উপঘুক্ত দাঁড়ায়? এইজন্য লেখ স্থ্টির পরেও বহু- 

পাত্রে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে ইচ্ছুক কাল সাহিশ্ত গীতিময় অবস্থায় থাকে । 

হয়। সেই উপযুক্ত পাত্র চিরন্তন পৌরহিত্য | মানব-হৃদয়ের সহজাবস্থার উচ্ছাসই 
ব্যবসারিগণই মনোনীত হন। অপর দিকে (গীতি । এইজন্য শিশুর প্রথম স্ফরিত 

পুরোহিতগণ চিরাঁবলম্িত ব্যবসাঁর সম্পূর্ণ আধ আঁধ ভাষা মধুর গীতিময়, আদিম 

রূপে হস্তগত রাখিতে এবং জন-দাধারণের ! বৈদিক খধিগণের অলঙ্কার পরিচ্ছদ-হীন 
উপরে আবিপত্য স্থাপন জন্ঠ স্বার্থাদ্ধ হইয়া । উলঙ্গ ভাষা মহাদেব বা৷ তান্পিয্কানের 

ধীরেপ্বীরে শান্্রাধিকার অপরের অপ্রাপ্য | সঙ্গীত নিপুণতাকে চিরতরে হেয় করি- 

করিতে চেষ্টা করেন। জগতে যে খানেই রাছে। শিশু বলে, “দিন নিবিল, বাত 

বিশেষ ব্যক্তি সাধারণের দত্ত ক্ষমতা ঢাকিল, আকাশে পাঁখী ভাসিয়া গেল ।” 

প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই স্থানেই ক্ষমতার ' আদিম খষি বলিতেন, “সুবর্ণ-ভূষিতা 
এইরূপ অপব্যবহার হইয়াছে। রাজত্ব উষা দেবীকে ধরিতে তরুণ তপন অরুণ 
সাধাবণ-দত্ত ক্ষমত1 মাত্র। কিন্ত রাজা , রথে ধাবমান হইয়াছেন” মানুষের হৃদয় 
এখন প্রভূ সাঁধারণ-জনগরণ অধীনস্থ ভূত্যের ূ সহজ অবস্থা ছাড়িয়া যখন পাষাণ হয়, 

অধম । ভারতের ব্রাঙ্গণ জ্ঞানে ধর্শে অল- ; তখন গীতি ভোলে । প্রাচীন গ্রীস্ দেশে 
স্কুত হইয়াঁও মাঁনবপ্রকৃতির এ নীচ ভাব; প্রবাদ ছিল, প্রেমের দ্বেবতা অন্ধ শিশু । 

অতিক্রম করিতে পারেন নাই৷ 

নেতা যাহা করেন, অন্পজ্ঞান নীত- 

বাক্তি তাহার অনুকরণ করে, ইহা! মনুষ্য- 
প্রকৃতির একরূপ সাধারণ হ্ত্র। পুরাকালে 

বরাঁক্ণজাতি সমাজ মধ্যে যে অধিকার- 

তিনি দিবসে বিমান-বক্ষে রঙ্গিল মেঘের” 

ব্যায় শুইয়া ঘুমান এবং রাত্রিতে চন্দ্রের 
| কিরণ ধরিয়া ধরাপৃষ্টে অবতরণ করেন। 

একদা কোন বড় মানুষের চিত্রশালিকায় 

ছবি দেখিতে গিয়াছিলাম। ইতালি দেশীয় 

ভেদ ও জাত্যভিমানের বীজ রোপণ- খ্যাতনামা চিত্রকরদিগের অনেক মনো- 

করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই জাতিভেদ- | মোহন চিত্র দেখিয়া যুগপৎ নয়ন মন 
প্রথা বর্তমান আকার ধারণ করিয়া ভারত- 
সমাজকে সহজ্র ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। 

লিখিবার সন্কেত বা বর্ণ মালার আবি- 

স্কারের পরে সাহিত্য লিখিত, ভাষায় পরি- 

চরিতার্থ করিলাম। তাহার এক খানি 

ছবিতে দেখিলাম, এফ. পরম রূপসী বক্ষ. 
পীর গোলাপন্তপ-বিনিন্দিত গ্রীবার উপরি- 
দেশে একটা পক্ষধারী মনোহর পরী বিষ 



৫৩০ নব্যতারত । না খণ্ড, দশম সংখ্যা । 

গীতি ভাবজগতের রাজা | হইলেও, সত্য 

বিবন্পণ প্রকাশের অনুপযোগী । ঘটনার 

অবিকল বসন-ভূষণ-হীন উলঙ্গ মৃণ্তি অঙ্কনে 
কবিব তুলিক। সুনিপুণ নয়, এ কথা বলিলে 

বোধ হয় কবিগণের অগৌরব প্রচার কর। 

বসিয়া ছই খানি ক করে রমপরীর দুইটা 
চক্ষু চাপিয়া ধরিয়াছে। এই শিশু, প্রেমের 

দেবত।। প্রেমের দেবতা যাহার স্বন্ধে। 

চাপিয়াছেন, তাহাকে দৃ্টিহীন অর্থাৎ অন্ধ : 

করিয়াছেন । প্রেম অন্ধকার, প্রেমিক অন্ধ । 

প্রেম বা অন্ুরক্তিই মানব-হৃদয়ের সহজ | হর না। 

অবস্থা । প্রেমিকের হৃদয় মীনাহত এখন জিজ্ঞান্ত এই, ছন্দ ব! শ্যত্র মাত্রই 

প্রশান্ত হ্রদ-বক্ষের স্তায় স্থির এবং মনোহর। | কি গীতি? স্বত্রের সঙ্গে কবিত্বের কোন 

হিংসা কলহাদ্দি আশ্গুরিক ভাব এ অসীম- | সম্বন্ধ আছে কি না, জানি ন। ছন্দ গীতির 

প্রসার স্বর্গ ধামে অপন্তবনীয়। গীতি প্রেম- | দেহ, ভাব প্রাণ। ভাবহীন ছন্দ কবিত্বের 

পূর্ণ হৃদয়ের সুধানিঃসারিণী ভাষা মাত্র। ; মৃত দেহ মাত্র । ছন্দের বিশেষ বীধ! বাঁধিতে 
স্বতরাং গীতি অন্ধকার, গায়ক অন্ধ । | অনেক সময়ই কবিত্বকে উদ্ন্ধন-যাতনা 

অনেকে বলেন, অনুষ্টুব ছন্দই সংস্কতের ; সহা করিতে হয়। কবিবর শ্রীমধুস্থদন দত 

গদ্য ভ্রাা। বস্তৃত কাদম্বরী, বাসবদত্তা, । তৎকাল-প্রচলিত অননদামঙ্গলি মিত্রাক্ষর 

দশকুমারচরিত, পঞ্চতন্ব প্রভৃতি কয়েক | ছন্দকে মাঁতভাষার পায়ের নিগড় খলিয়াঁ- 

খানি গ্রন্থ বাতীত সংস্কৃতে বিশুদ্ধ গদ্য; ছেন। ভাবের অন্ধকারময় উদ্বেলিত উচ্ছাস 
রচনাময় পুস্তক ছুল্লভ। সংস্কত নাটকা-; ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে, সুধু ছন্দ' 

দিতে সহজ কথ! বার্ত। থাকিলে ও তৎসমু- | ভাবাকে “শুক্কং কা্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রেপ্র ন্যায় 

ঘ্বয়কে বিশুদ্ধ গদ্যময় গ্রস্ত বলা যায় না। | নীরস ও কঠিন করিয়া ফেলে। এই জন্য 

প্রাচীন ভারতের দর্শন, বিজ্ঞান, বাকরণ সংস্কত ভাষার কবিগণ নিঃশঙ্ক চিত্তে নায়- 

ূ 

ূ 
| 

ৰ 

সকলই ছন্দ বন্ধে বিরছিত। ভারতীয় । কের অশ্বক্ষরোখিত রজোরাশিতে সিন্ধু 
শিক্ষা-প্রণালী বোধ হয় ইহার অন্যতম | গর্ভকে স্থলে পরিণত করিয়াছেন, ভষ্ট নারা- 
কারণ। অলিখিত বেদের সময়ে খধিগণ । য়ণ প্রস্তর কঠিন ভাবায় কাব্যকলঙ্ক ভটি 

,যেমন বেদ মুখাগ্রে রাখিতেন, ভাষা লিখিত | লিখিয়াছেন, এই কারণেই বানভষ্টরের অতু- 

হইলেও সেই প্রথার অনুকরণ করিতে | লনীয় প্রতিভা লৌহবর্ঘে আবৃত হইয়া 
লাগিলেন । স্বর ও উচ্চারণ বিষয়ে আর্ধ্য- ; সাধারণ জনগণের ছু্রাপ্য হইয়া রহিয়াছে । 

খবিদিগের বিশেষ দৃষ্টি থাকাঁতেই তাহারা | গৌতম. কপিল উভয়ই প্রতিভা এবং জ্ঞানে 

শিষ্যদিগকে প্রথমে গ্রন্থের আবুন্তি উত্তম ॥ অদ্ভিতীয,কিন্ধ তাঁহাদের মনীষা যে বজ্ নির্মিত 

রূপে শিক্ষা দিতেন এবং মুখস্থ ন। ভইলে ূ পেটকে নিবদ্ধ রহিয়াছে, সাধারণ জনমগ্ডলী 

আবুত্তি অনর্গল ও তাহাতে শিধাগণের উত্তম | দূরের কগ',অসাধারণ ধীমানের পক্ষেও তাহ! 

অধিকার জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল না। ূ উন্মোচন করিয়! রত্বোদ্ধার করা সাতিশয় 

মুখস্থ করিবার সুবিধার জন্যই দর্শনাদি | ছুঃসাধা ব্যাপার । শাস্ত্রের আদেশ অসংখ্যা- 

স্থজরীকারে ও সাহিন্য সকল ছন্দ বন্ধে চিত ] এক, উপগুরাণ, পুরাণ, মহাপুরাণ সকল 

হইত। । পরী, দানব এবং দেবলোকের স্বগ্রময় 
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সমাজক্ষেত্রে সর্বত্রই পথের সংখ্যা অগণ্য। 

'কেনই বা এ সমাজকে স্বেচ্ছাচার এবং 

অধোগতি দ্রুতবেগে আলিঙ্গন করিবে না? 

কেন ভারত অনাচারে, কুসংস্কারে, পাপে 

প্রোথিত হইবে না? শাস্সের কুটার্থ সাহাধো 
পাঁপ এবং অনাচারকে সৎকাজ বলিয়া! গ্রতি- ! 
পন্ন করিতে পারিলে, কয় জন এই আপাত- 

মধুর আস্বাদনে আপনাকে বঞ্চিত বাখিতে 

ইচ্ছুক হয়? লোকনিন্দা ও গ্রানির হাত 

এড়াইতে পারিলে, 'জগণ্তের কয় জন মান্ধুম 
স্বেচ্ছাচারকে মাথার মুকুট না করিয়া 

থাকিতে পারে? সংস্কত সাহিত্যের ফল 

ভারতসমাজের উপরে যেরূপ ওঁবে প্রসা- 
রিত হইয়াছে, তাহার সামান্য আংশিক 
আভাস দিতে হইলেও এক খানি বৃহৎ 
গ্রন্থ লিখিতে হয়। বেদ উপনিষদের কথ 

তে! অতি দূরের, অপেক্ষাকৃত আধুনিক মহা- 

ভারত এক খানি মহাঁকাব্যমাত্র হইয়াও 
সমাজকে যেরূপ তোল পাড় করিয়াছে, 

সাহা ভাবিলে সুধু অবাক হইয়া থাকিতে 
হয়। মহাভারত একটী নূতন সমাঁজ গঠন 

করিয়া ভারতে সামাজিক বুগান্তর ঘটাই- 
য়াছে, ইহা বলিলেও কিছুই হইল না। 

সাহিত্য এবং সমাজ । 
প্স্্্স্০০ নিট বনি নুক 

৩৯ 

লীকে কেহ কোন বিষয়ে আজ কাল শ্রেষ্ঠত্ব 

। দিতে প্রস্তত হয়, তবে সে শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান 
' কারণ, বাঙ্গালী কর্তক বাঙ্গাল। ভামার 
কব্ৎ উন্নতি সাধন । সাহিত্যে বা লেখার 

মধ্যেই জাতীয় চর্বির অঙ্কিত থাকে । কোন 

জাতির চিন্তাখালত!, ধীনণ্ত!, স্বাধীনচিভতা, 

সমজনীতি, রাজনীতি ও ধন্মনীতির উতকর্ধ 

সেই জাতির লিখিত গ্রন্থ পাঠে যেমন সহজে 

জান! যাঁয়, অন্য উপাঁরে তদ্রুপ অবগত হওয়া 

বার না। যে জাতির ভাঁবা মুলাবান্ গ্রস্থ 

রাজিতে পরিশোভমান, সে জাতি যে 

একটা বড় জাতি, ইহা! সহজেই প্রতিপন্ন 
বাঙ্গালী মাতিভাষায় ও ভাষাস্তরের 

৷ পত্রিকাদিতে সচরাচর বহুতর বিষয়ের যেরূপ 
| আলোচনা করিয়া থাকেন ও অনেক দিন 
৷ হইতে আলোচনা করিয়া আসিতেছেন, 
'ভীহাতে এ জাতিকে ভারতীয় অপরাপর 
জাতির অপেক্ষা কতকগুলি বিষয়ে কিঞ্চিৎ 

| শ্রেষ্ঠ তর আসন শ্রদান করিতে প্রায় কেহই 

| কৃষ্ঠিত নন। বিশেষত ইতি মধ্যেই বাঙ্গীলা 

ভাষার যে প্রকার উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে 
বাঙ্গালীর প্রশংসা পাইবার কথঞ্চিৎ অধি- 

কারও জন্মিয়াছে। 

জাতীয় ভাষা জাতির সাধারণের সম্পত্তি |: 

শশী স্পা? শি শি াশিশি 

তম 
০ পপীাসপপ পপ তি তত পেশী ৮ শি 

পাশা ৩ 

পূর্বোক্ত যত্সামান্য কথা! কয়টা দ্বারা সেই | পরকীয় ভাষার অভিজ্ঞ হওয়া বু আয়াস- 

মহা ব্যাপার, সেই যুগ যুগব্যাপী স্থফল 

কুফল বুঝাইবার চেষ্টা করাঁও অতি ধৃষ্টতা । 
ভারতবর্ষের মধ্যে আজ পর্যাস্তও বাঙ্গালী 

পাশ্চাতা শিক্ষায় অগ্রসর । প্রচলিত দেশীয় 

ভাষার মূধ্যে বাঁঙ্গল! ভাষাই এখন উন্নতি- 

শ্রীল। বাক্গলা ভাবাই কালে সমগ্র ভার- 
তের সাধারণ ভাঁষ! হইবে, কাহাকে কাহাঁকে 
এইরূপ আঁশ! করিতে ও দেখা যায়। আঁমাঁ- 

দের মনে হয়, যদি ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গা- 

১ 

ূ প্রকৃতির মান্ষের ভাষায় 

| সাধা। এইজন্য তাহ চিরদিনই কন্তকগুলি 

| বিশেষ বিশেষ লোকের অধিকারাঁধীন 

থাকে। মানুষ শৈশব হইডেই জাতীয় 

৷ ভাষায় হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিতে 

শিখে । জাতির প্রয়োজন ও প্রকৃতির 

অনুসারে জাতীয় ভাঁষ! রচিত হয়। দেশ- 

ভেদে মানব-প্রকতির প্রভেদ স্বীকার ক! লে, 
ভাষাভেদও অবশ্তস্তাবী। স্বুতরাঁং এক 

অপর প্রকৃতির 
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স্পা 

মানুষ কখনও প্ররুত হৃদয়-ভাব ব্যক্ত | সুতরাং এক যুগের জাতীয় ভাষার শত 
করিতে পারে না । পক্ষান্তরে জাতীয় ভাষার 

উচ্চ ভাব সকলও জাতির অজ্ঞব্যক্তি- 
গণ অনেক পরিমাণে বুবিতে পারে। 

জাতীয় ভাষায় অতি উন্নত বিষয় সকলের 
আলোচনা করিলেও জাতির আপামর 
সাধারণে তাহাতে কিছু না কিছু পরিমাণে 

যোগ দিতে পারে । পরকীয় ভাষায় অতি 

সহজ ও সরল বিষয়ের অবতারণা করি- 

লেও জাতির অনেকের পক্ষেই তাহ! 
সম্পূর্ণ অবোধ্য হয়। সুতরাং সেই আলোঁ- 

চনার ফল জাতির সর্বাংশে বিস্তৃত হইতে 
পারে না। পরকীয় ভাষা আয়াস-কর- 

শিক্ষাঁসাপেক্ষ বলিয়া যখনই সেই ভাষার 
শিক্ষা বন্ধ হয়, তখনই তাহা দেশ হইতে 
উঠিয়া! যাঁয়। এইজন্য পরকীয় ভাষায় 

কোন গ্রন্থাদি লিখিলে যুগযুগান্ত তাহা 
জাতির সম্পত্তি থাকে না। অবশ্ঠ জাতীয় 

ভাঁষ যুগে যুগে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু 

তাহা সত্বেও তাহ! জাতির সম্পত্তি থাকে । 

পারস্য ও আরব্য ভাষা যেমন ইতিমধ্যেই 

হিন্দু জাতির নিকট এক প্রকার চির 
বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, খগ্বেদের সংস্কৃত 

পহ্ছ সহস্র বৎসরের প্রাচীন হইলেও 
তাঁহার তদ্রপ দশা ঘটে নাই। আর এক 

যুগের জ্াত্তীয় ভাষার অস্তিমাংস দ্বারাই 

পরবস্তা যুগের জাতীয় ভাষার দেহ গঠিত 
হয়। বস্তত আধুনিক যুগের জাতীয় ভাষা 

পূর্বববন্তী যুগের জাতীয় ভাষার সন্তান 
সম্ততিমাত্র। পূর্ববর্তী যুগের ভাষাগত 
বিধি ব্যবস্থা ও ভাঁব সকল আপন! হইতেই 
পরবর্তী যুগের ভাষায় অনুবাদিত হয়। 
কথায় কথায় পূর্ববর্তী ভাষার মজ্জাগত 

সত্য সকলের উদাহরণ আসিয়া পড়ে।' 

পরবর্তী কোন যুগেই একবারে বিলুপ্ত 
হয় না। পরকীয় ভাষায় ও জাতীয় ভাষায় 

তদ্দপ কোন সম্বন্ধ না থাকাতেই সচ- 

রাচর এক জাতির ভাষা অপর জাতির মধ্যে 

চিরস্াঁধী হয়না । এই জন্যই পরকীয় ভাষায় 

গ্রন্থাদি লিখিয়। সময় ক্ষয় করিলে জাতির 

বিশেষ কিছুই লাভ হয় না। এই সকল 
কারণে জাতীয় ভাষার চর্চায় ও উন্নতি 
সাধনে জাতির উন্নতি অবশ্ঠন্তাবী। “হেমি- 
টন কোম্পানি” আমাদের দেশে দোকাঁন 
করিয়াছেন। সেই দোকানে বহুসংখ্যক বছু- 
মূল্য মণি মুক্তী আছে । অথচ তাহা আমাদের 

দেশের সম্পত্তি নয়। কারণ আজই যদি 

প্রয়োজন বশত “হেমিলটন কোম্পানি” 

দোকান তুলিয়া দেশে চলিয়! যান, তাহার 
মিমুক্তা তাহারই সঙ্গে স্বদেশে চলিয়] যাইবে। 

তদ্রপই ইংরেজের যে সকল সাহিত্য-রতু 

আমাদের দেশে বিস্তৃত ভাবে রহিয়াছে, 
দেশীর লোকের মস্তক হইতে যে সকল 

ইংরেজি সাহিত্য বাহির হইতেছে, তং 
সমুদয়ও ইংরেজের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে 

এদেশে হইতে অন্তহিত ভইবে। তখন 

তাহার প্রস্থত ফল কিছু দিনের জন্য এদেশে 

থাকিবে বটে, কিন্তু জাতীয় প্রকৃতির বহি- 

ভূত বলিয়া তাহাও বহুদিন তিষ্ঠিতে পারিবে 
না, আমরা পুন-মষিক হইব। সকল 
বিদেশীয় ভাষার সঙ্গেই আমাদের এই রূপ 
সম্বন্ধ । কেবল বিদেশীয় সাহিত্য ভাগার 

হইতে আপনাদের দেশীয় সাহিত্য ভাগ্ারে 
যাহা সঞ্চিত করা যায়, তাহার সুফল 

কখনো বিনষ্ট হয় না। আবার পরকীয় 

ভাষাক্ম প্রক্কত মৌলিকতা৷ প্রকাঁশ করাও 
স্থুসাধ্য নয়। এক কবি অপর কবির 



হৃদয়ের ভাষায় কখনই কবিতা লিখিতে 
পারেন না, এক জন ধর্্পিপান্থ অপর ধর্্দ- 

পিপাঁজ্র প্রাণের ভাষায় প্রার্থনা করিতে 

পারেন না। এই ছুইটা দৃষ্টান্তের মধ্যেই 
পূর্বোক্ত কথাটার সুযুক্তি নিহিত আছে। 
মৌলিকতাঁই লেখকের প্রতিভার পরি- 

মাপক, ইহাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই। 

পরস্ত স্বাধীন চিন্তা ও মৌলিক ভাব-সম্পন্ন 
গ্রন্থ দ্বারাই ভাঁষ! উন্নত হয়। কোন জাতির 

জাভীয় ভাষা উন্নত বলিলে যেনন জাতি- 

টাকেও উন্নত বুঝা যায়, তেমনই, কোন 

জাতি জাতীয় ভাষার উন্নতি সাধন করি- 

তেছে, ইহা শুনিলেও, সেই জাতি উন্নতি- 
মার্ণে আরোহণ করিতেছে, বুঝা! যাঁয়। 

বাঙ্গম্মী জাতীয় ভাষার উন্নতি সাধন জন্য 

কি করিতেছেন এবং এ পর্ধান্ত কি করিয়া- 

ছেন,- এখন তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত 

হওয়] যাঁউক্। 

বাঙ্গল। সাহিত্যের জীবন-কালকে কয়ে- 

কটা অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 

জয়দেবের পর-বর্তী সময় হইতে বৈষ্ণব 
ধন্মের প্রবলাধিপত্যের সময় পধ্যস্ত বাঙ্গাল 

সাহিত্যের প্রথম যুগ গণনা করা যাইতে 
পারে। চণ্তীদাসের আবেগপুর্ণ উচ্ছাস- 
ময় লেখনী বাঙ্গলা সাহিচ্তোর প্রাথমিক 

অবতারণা যেরূপ মধুন্ন সঙ্গীত ধ্বনিতে সমা- 
ধান করিয়াছে, তাহা অতি মনোঁমোহন। 

বৌধহয়, পৃথিবীর কোন ভাষার সাহিত্যই 
এইরূপ মনোজ্ঞ বেশে রঙ্গক্ষেত্রে প্রথম 

অবতরণ করে নাই। অবতারণার পরেই 

বীণা “বংশী শিক্গারবে বৈষ্ণব কবিগণ মাতৃ- 

ভাষার সম্বর্ধনা করিলেন। সে সন্বর্ধনাও 

'অপুর্ব্ব। গোবিন্দ দাস-প্রমুখ অসংখ্য বৈষ্ণব 

কবি বহুকাল ব্যাপিয়! মাত্ ভাষার মঙ্গল- 

রা পাপা পপ পাপ পপ পপ শপ 

] গীতি গাইয়া জীবন শেষ করিয়া গিক্াছেন। 
মহাপ্রভুর বিশ্বোন্মাদিনী প্রেম-গীতিতে, 
বাঙ্গাল! সাহিত্যের শৈশব জীবন পরিপূর্ণ। 

এমন প্রেমের মহোচ্ছাস, মহাভাবের প্রবল 

স্রোত অপরের যৌবনেও ছুল্লভ। সাত্বিক 
বৈষ্ণবগণ বাঙ্গালা সাহিত্যের শৈশব জীবনে 

নে শষুতের মহানিক্ক রচনা করিয়াছিলেন, 

পাঁপভারাক্রাস্ত বাঙ্গালীর হূর্ভাগ্যবশত 
টৈতন্যধ্থের মন্দীভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহাই 
শেষে গরলে পরিণত হইয়াছে। 
বলেন, নিত্যানন্দের প্রচারই গৌরাের 
মহাঁভীব-পুর্ণচন্ত্রকে মেঘাবৃত করিয়াছে, 
তাহারই প্রচারে বাঙ্গালী বৈষ্ণব, “মাছের 
ঝোল, কামিনীর কোল, হরি হরি বোল” 
সার করিয়াছে, ব্যভিচার ও নেড়া নেড়ীতে 

দেশ পরিপূর্ণ হইয়াছে । ধাহারা বৈষ্ণব 

শান্সাভিজ্ঞ, তাহারাই এ প্রবাঁদের লত্যতা 
বা অমূলকতা নির্ধারণ করিবার উপযুক্ত পুত্র, 
মামরা শুনা কথামাত্র লিখিলাম | কিন্তু মহাঁ- 
প্রভূ যখন পুরুষোত্তমৈ বাস করিতেছিলেন, 
তখন বঙ্গদেশ হইতে অদ্বৈত প্রভূ হুঃখ 

করিয়া তাহাকে যে তর্জাঁটী লিখিয়াছিলেন, 
তাহা এই 7; 

“বাউলকে কহিও হাঁটে না৷ বিকাঁয় চাউল, 

বাঁউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল, 

বাউলকে কহিও দেশ হইল বাউল, 
বাউলকে একথা কহিল বাউল ।» 

এই তর্জা পাঠে বুঝা যাঁর যে, চৈতন্ 

জীবিত থাকিতেই তাহার প্রবর্তিত ধর্ম 

বঙ্ষদেশে বিকৃতি লাভ করিয়াছিল। কেহ 
কেহ ইহাঁও অনুমান করেন যে, অদ্বৈতের 

এই পত্র পাইবার পরে মহাপ্রন্ত অত্যন্ত 
কপ্ন হইয়াছিলেন এবং এই ঘটনার কিছুদিন 
পরেই তিনি শ্রীক্ষেত্রের গোগীনাথেয় ধ্দির 



৫৩৪ মব্যভারত। (অক্টম খণ্ড দশম সংখ্য।। 

হইতে অন্তর্ধান হন। মহাঁপ্রভূ নীলাচলে | প্রথম যুগের সাহিতোর সমালোঁচনাতে 

টালিনিগকউিউউ বাল ধর্ম | । আমরা একটা স্থন্দর উপদেশ পাইতেছি। 

প্রচারের ভার দিয়াছিলেন, ইহাতে বিদ্ু-| প্রথম কথা সত্যকে রূপকাবরণে আবুত 

মাত্রও সন্দেহ নাই। যে নিতাই গৌরাঙ্ষের | করিবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা 
দক্ষিণ বাহু ছিলেন, যে নিতাই এক সময়ে ! উচিত। নীরস োহান্বকারাচ্ছন্ন প্রাণের 

ভাবোম্মত্ত গোরাটীদের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার | চক্ষ£ উলঙ্গমুত্তি সরল সত্যের "প্রখর 
ন্যায় অরণো অরণো ও দেশে দেশে ভ্রমণ ! জোতি অনেক সময়ই অসহনীয় হয়। 

করিয়াছিলেন, যে নিত্যানন্দ জগাই মাধাইর | এইজন্য তাহাদিগকে সত্যের পানে আকৃষ্ট 

উদ্ধাররূপ মহাব্যাপারে অসীম প্রেম ও | করিতে অনেক মহাপুরুষ বূপকের আশ্রয় 

ধৈর্যের পরিচয় দিয়! জগতের শ্রেষ্ঠ আঁসন ; লইয়া থাকেন। বিশেষত, অতি সহাজে 

গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা হইতে কেন যে! পাইলে সাধারণ জনগগের নিকট সত্যের 
দুর্ভাগা বঙ্গের বিপদ্-পাত হইল, তাহা | মূল্য এবং আদর যেন কিঞ্চিৎ হ্রাস হয়। 

ভাবিলেও হৃদয় বজাহত হয়, প্রাণ বিদীর্ণ ; এইজন্য অনেকে সত্যকে রূপকের কঠিন 

হয়। যাহ! হউক্, বৈষ্ব সাহিত্যের উচ্চ | আবরণে আবৃত করেন। কিন্তু অনেক 

সন্দ্ম সাধারণ বৈষ্ণবগণের অবোধ্য হওয়াতে ! সময়ই জনসমাজের উপরে তাহার বিপরীত 

দেশের ও বৈষ্ণব সমাজের চরম দুর্দশা উপ- | ফল ফলে। সাধারণত, মানুষ রূপকের গর্ভস্থ 

স্থিত হইয়াছে, তাহাঁতে আর সন্দেহ নাই। 

বৈষ্ঞব সাহিত্যের ভাব উচ্চ ও আধ্যাম্মিক 

হইলেও তাহা রূপকাকারে লিখিত। নর-নারীর 

মূল তত্ব অবধারণ করিতে না পারিয়ণ' 

সহজার্থই গ্রভণ করে এবং তাহা হইতে 

মূল সত্য কালে বিকৃত আকারে পরিণত 

প্রেমবিলাঁস ও হাবভাবে "শরীর গঠন করিয়া] | হয়। বিরুত সত্য মানব-সমাজের উপরে 

বৈষ্ণব কবিগণ সেই অনিত্য দেতে পরম | অতি বিষনয় ফল প্রসব করে। 
আধ্যাম্মিকতার মহাপ্রাণ প্রতিষ্ঠিত করিয়া- | স্বাভাবিক সৌন্দর্যা আছে, 

সতোর 

অতি ধীরে 

ছিলেন । অবোধ বৈষ্ণবগণ সত্যের ত্রিসী- | ধীরে কাধাকর হইলেও সেই সৌন্দর্যের 
মায়ও উপস্থিত হইতে না পারিয়া সুধু 

অসত্য অনিত্য বস্ত লইন্বা পাপসাগরে ঝাঁপ 

দিয়াছে, আপনারাও ডুবিয়াছে, দেশকে ও 

ডুবাইয়াছে, এই সঙ্গে বৈষব সাহিতোর 

একরূপ মৃতদশা উপস্থিত হইয়াছে । বঙ্গের ! 
অনেক সুসস্তান এই মহাবরত্ব পুনরুদ্ধারের 
চেষ্টা করিতেছেন। 

সাধুবাদ । 

কর্তৃক এই কার্ধয সুসম্পন্ন হইবে কি না, 
তাহ! স্থনিশ্চিতরূপে বলা কঠিন। 

বৈষ্ণব সাহিত্য বা বাঙ্গলা 

। মানসাকর্ষণী শক্তি আছে, সতা প্রচা- 
' রূকের এ কথায় দৃঢ় বিশ্বাস থাক। উচিত। | 
| 

| 

ূ 

তাহাদের চেষ্টাকে ৷ সত্য বলিয়া 

কিন্তু ছূর্ধলচরিত্র বাঙ্গালী- | উলঙ্গ অবস্থায় জনসমাজের নিকট উপ- 

স্থিত কর, তাহ! যদি প্রক্কত সত্য হয়--- ৃ 

। সৌন্দধোর নায় সতের মহামূল্যতাও 

স্বাভাবিক। কৃত্রিম উপায়ে মূল্য 

বৃদ্ধির চেষ্টান্তে সত্যের স্বাভাবিক মূল্য- 

1 বত্তার অনাস্থা প্রকাশ করা হয়। যাহা 

জানিয়াছ, তাহাকে সম্পূর্ণ 

' প্রকৃত স্বর্গার আলোক হয়, তবে তাহার 
ভাষার জয়ের জনা কাহাকেও চেষ্টা করিতে হইবে 
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না। সত্যের জয়-পুতাক্কা সত্যের মেন।- 

পতি স্বয়ং ভগবান স্বহন্তে ধারণ করিয়া 

অগ্রে অগ্রে ধাবিত হন। সত্যের জয় 

মানবীয় চেষ্টার অতীত, সম্পূর্ণ নৈসর্গিক । 

: দ্বিতীয় কথা, অতি গভীর আধ্যাত্মিক 
ভাবকেও সাধারণ মানবীয় বাসনার কুৎ- 

সিৎ বর্ণে রঞ্জিত করিলে, তাহা হইতে 

সাধারণত জন-সমাজের মহদপকাঁর সং- 

'ঘটিত হয়। প্রথমত, এক দল মানুষ 

স্বভাবতই স্তলদৃষ্টি সম্পন্ন । কখনো অল্প 

শিক্ষা, কখনো বা স্বভাব ইহার কারণ হয়। 

তাহার এন্দ্রিক লালসার নিয়ে অবতরণ 

পূর্ববক গুঢ় ভাব গ্রহণ না! করিয়া আপাতো- 

বোধ্য সহজ ভাবই গ্রহণ করে। এই জন্য 
সাধারণ বৈষ্বগণ রাসাদির স্থল ভাব মাত্র 

গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব সমাজকে কলঙ্কিত 

করিয়াছে, দেশের আপামর সাধারণের 

চক্ষে রাধা কৃষ্ণের প্রেম সামান্য মানবীয় 

অবৈধ প্রেমমাত্রে পরিগণিত হইয়াছে । 
দ্বিতীয়ত, জ্ঞানে উচ্চাসন লাঁভ করি- 

লেই অস্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হয় না। এই জনা, 

ূ হইয়াছেন, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, 
1 

1 

রঙ 

1 

1 

॥ 

1 
! 

তাহাদের জন্য পত্যকে কেনই বা পার্থিহ 

সাজে সাজাইয়। মনোঁষোহন করিতে হইবে ? 
বাহ! হউক, বৈষ্ণব কবিগণ বাঙ্গাল! সাহিত্যে 

যেরূপ প্রতিভা ও মৌলিকতাঁর পরিচয় দিয়া- 

_ছেন, বাঙ্গালা সাহিভোর পরবর্তী কোন 

যুগেই তাহা দৃষ্ট হয় না। বৈষ্ণব কবিগণই 
বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব প্রথমে জীবনচরিত, 

গভীর দার্শনিক তত্ব, কাব্য ও সঙ্গীত 

৷ লিখিয়াছেন | বৈষ্বগণই বাঙ্গালা সাহি. 
' ত্যের প্রবর্তক, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে 

| হইবে । যদিও চণ্ডীদাস চৈভনা ধম্মাবলম্বী- 
' দিগের পূর্বেই আবিভূর্তি হইয়াছিলেন, 
তথাপি তিনি এক জন বৈষ্ণব ছিলেন এবং 

' ভাগবতানুমোদিত রাঁধারুষ্ণজের প্রেমলীলাই 
উাভাঁর বর্ণনার বিষয় ছিল। এই জন্য 

 তীহাকেও আমরা বৈষ্ণব লেখকগণেন 

মধ্যেই পরিগণিত করিলাম । 

এক দল লোক রূপকের মন্মীর্থ বুঝিলেও 

৷ কাশীরাম দাস, রামপ্রসাদ, মুকুন্দ নারায়ণ ও উপরে উপরে ভাসিন্তে থাকে । বূপূকে 

বাহ্াকর্ষণ বা লালসার উদ্দীপন থাকিলে 

ভাহা ন্জাহাঁদিগকে সহজে চত্রিত্রের মধো- 

দেশে লইয়া যায়, লালসার উদ্দীপক শব্দ শুনি- 

লেই তাহাদের ইন্দ্রিয়-বাসনা জাগরিত হয়। 
এইরূপ জ্ঞানীর পক্ষে রূপকের জটিলতা 
অজ্ঞানীকে ভূলাইয় বাসনা চরিতার্থ করি- 

বার" ঘার স্বরুপ হয়। বৈষ্ণব-শাস্ত্রব্যাখা- 
কারী গোস্বামীদিগের চরিত্র ও কার্য্যকলাপ 

অনেক সময়ই এ কথার সমর্থন করে। 

আবার ধাহারা লালসার অতীত হইয়া 

ছেন, চরিত্রে অটল হইয়াছেন, জ্ঞানে প্রাজ্ঞ 

| 

বাঙ্গলা সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগে অর্থাৎ 

বৈষ্ণব যুগের পরবর্তী যুগে পাঁচজন বিখ্যাত 

অবৈষ্ণব কবি বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতি 

কল্পে জীবন যাঁপন করিয়াছেন । কীন্তিবাস, 

ভারতচন্দ্র। এই পাঁচ জনই দ্বিতীয়ফুণেন 

প্রধান বাঙ্গাল! সাহিত্য সেবক। কীন্তি- 

বাস ও কাশীরাম দাসের প্রস্তার সন্বস্বীয় 

, মৌলিকতা না থাকিলেও রচনার সারল্য 
ও গপারিপাট্য অতি মনোজ্ঞ। সামান্য মুদী 

শশী শপ শট শশিশপাশ শী স্পিন পাশা শশী ৯ ১ শট 

হইতে ভন সন্তান পরাস্ত বাক্সালার সকলেই 
কীন্তিবাস ও কাশীরামের প্রসাদে আজ, 

বাল্মীকি এবং ব্যাসের সুধা-নিঃসারিণী লেখ- 

নীর অপূর্ধ ফল অতি সহজে উপভোগ 
করিতেছে । তাহারই ফলে বাঙ্গালা 
সামান্য স্ত্রীলোকও দুই চারিটা শাস্ত্রের কথ! 
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বাম বাঙ্গালী হৃদয়ে চিরদিন রাজত্ব করি- 

বেন। কথক ও গায়কের মুখ হইতে শুনিয়া 

সামান্য সংগ্রহ-পুস্তক লিখিয়াও তাহার! 

একটী বিস্তীর্ণ জন-সমাজের পরিচালন 

কার্যে যেরূপ আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, 

জগতে অসাধারণ প্রতিভা এবং মৌলিকতার 
পরিচয় দিয়াও অল্পসংখ্যক্ গ্রস্থকারই এইরূপ 

সৌভাগোন অধিকারী হইন্ত পারিয়াছেন। 
মুকুন্দরামের চণ্ডীকে একখানি উপা- 

দেয় মহাকাব্য বলিলেও অতযাক্তি হয় না। 

কবি ইহাতে যেমন রচনাচাতুর্যয, তেমনই 
কবি-প্রতিভ। প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা! 
এ্রকখানি মৌলিকতাপূর্ণ সামাজিক কাব্য- 
গ্রন্থ--ততৎকাঁলীন বঙ্গগমাজের আচার 

ব্যবহারের একখানি অপূর্ব দর্পণ ব! 

'আলেখ্য। চণ্ডী এক সময়ে গৃহে গৃহে গীত 

হইত। এখন আর সে দিন নাই । রাজনীতি, 

সমাজনীতি ও ধর্মন্টূতির জগতে যেমন 

আমরা'ইংরেজের পদাঙ্ক অনুসরণ করি, পদ- 

ধুলি লেহন করি, সাহিত্যজগতেও আমরা 

'সেইরূপ ইংরেজের উদ্বমিত পদার্থরাশির 

প্রসাদ পাইয়া কৃত কৃতার্থ হই । চণ্ডীদাস ও 
»ংশোবিন্দদাস-প্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণের এবং 
মুকুন্দরামের সম্পূর্ণ মৌলিক শু কবি- 
প্রতিভা-পুর্ণ দোষোৎপন্ন ভাবামৃত আমাদের 
মত নর-পিশীচের নিকট কখনই সমাদৃত 
হইতে পারে না। উচ্ছৃষ্ট কণ্টক- ভোজী 
কুকুরের নিকট দেবভোগ্য নৈবিদ্যের আদর 
কখনই সম্ভবে না। আমাদের শরীরের 

গ্রত্তিরক্রবিন্দু অরীনতাঁর পুতিগন্ধ- দৃষিত। 
আমাদের স্ত্রী পুত্র দেশ অপরে রক্ষা করিবে, 
আমর! সুখে ঘর বাঁধিয়া নিদ্রা দিব, 

আমাদের সামাজিক কুনীতি দুর্নীতি অপরে 

/্্ শেপ পিতা 

শোধন করিবে, আমরা পরমপুজা আঁধ্য- 

সম্তান বলিয়া! বাহবার চীৎকার তুলিব, 

আমাদের বস্ত্রাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য 

অপরে সংগ্রহ করিবে, আমরা ব্যবহার 

করিয়া! জগতের ভার বৃদ্ধি করিব, অপরে 

পড়াঁবে, আমর! পরকীয় ভাষায় ময়না ও 

টিয়াপাখীর মত কথা কহিব, বক্তৃতার 
কোলাহল তুলিব, এই আমাদের জীবনের 
ব্রত। “শেলি” কবে হাসিয়াছিলেন। 
“ওয়াড্স্ওয়ার্থ” কেমন করিয়া কাসিতেন, 
“টেনিসন্ঠ কেমন করিয়া পাঁ ফেলেন, 

ইহাই মুখস্থ করিবার আমরা সময় পাই না, 
কখন আর দেশের কবিবৃন্দের কথা ভাবিব? 

দেশের ভাষা, স্বাধীন চিন্তা, আমাঁদের কেন 

ভাল লাগিবে? “টাফাল্গারে” নৌধুদ্ধে 
“নেলসন” কেমন করিয়া মরিয়াছিলেন, 

“ওয়াটালুরি” মহাযুদ্ধে “নেপোলিয়ন ” 

কিরূপে বন্দী হইয়াছিলেন, “ওয়েলিংটন”, 

কিপ্রকার বাহ রচন। করিয়াছিলেন, ইহা! তে 
আমর] অতি যত্তে কগঠাগ্রে সঞ্চিত করিয়াছি, 
তবে আর দেশে কখন কে ছিল না ছিল, 

কেকি করিয়াছিল কি না, তাহা জিজ্ঞাসা 
কর কেন? বাঙ্গালার যদি কখন দিন ফেরে» 

তবে একদিন এই সকল পুজাপাদ দেশীয় 
কবিবন্দের সমাদর বাড়িবে, নতুবা আজি- 

কার মত চিরদিনই তাহাদের কথা পাড়িয়া. 
অরণ্যে রোদন করিতে হইবে। 

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ একখানি বিদ্যা 

সুন্দর রচনা করিয়াছিলেন | ভক্ত রাম*র 

প্রসাদের মালসী বাঙ্গল৷ ভাষার একখানি 
অপূর্ব অলিখিত সাহিত্য । বিদ্যান্্ন্দর- . 

রচয়িতা এবং ভক্ত রাঁম প্রসাদ একই ব্যক্তি 
কিনা, নিশ্চিত রূপে জানা যাঁয়ন1। রাম? : 

প্রসাদের মালসী এখন প্রসাদসঙ্গীত নামে 



মাঘ, ১২৯৭1) সাহিত্য এবং সমাজ । 

ল্শম নিডার স্লীতা- গ্রশ্থবদ্ধ হইয়াছে । 

বলী ধর্ম রাজোর অপুর্ব রত্ব । ইহা শুগিলে 
»২৮ "শ হৃদয় দ্রধীভৃত হর, নাস্তিক বিশ্বাসী 

হয়|" ইভার রটওনাঁও অতি সঙ্গল 'এব্ৎ 

আপামর সাধারণের 'লাধ্য । রাষ 'প্রসাদও 

বাঙ্গালীর হুদার উপরে আবিপন্া স্থাপন 

ফরিয়! গিয়াছেন। রাম প্রপাদের মাল্সীতে 

অন্ুকররণের লেশ'ও নাই । 

অনদামকল, পিদ্যান্্ন্দর,। আরে! 

কি হিজি বিজি বার শুণাকব ভারশুচন্দের 

লিখিত। 'ভারভচন্্র ছন্দ বন্ধ এবং লিপি- 
চাঁতুর্যের জন্য যদি গুণাকশ ঈপাবি পাইয়া 

থাকেন, ভাহাত শামাদের আপন্তি নাই। 

মুকুন্দ বানর চপ্তী গলা অনদাঁনঙ্গএ হাতে 

করিলে নতন করনাব জগতে ভারতচন্দ্রাক 

অভি হীন বোধ হয় । কবিএতনর বিদ্যা 

সুন্দরের প্রস্তাব লইরা ভাঙ্বতচন্দের বিদ্যা- । 

স্থন্দর লিখিত। ভারত বিদ্যান্ন্দংর আদিরস ! 

রূপ হলাঁহল সন্গুদ্র মন্থন করিয়াছেন | উংলেজ 

কলঙ্ক “রেনন্ছৃমাকে” বিদাস্থন্দন-লেখক 

ভারতচন্দ্র জঙ্লীল ভাবের অবনারণায় অদ্নক 

পশ্চাতে ফোল্মাছেন 

মন্থন কমিয়া মহাপাপ পিশাচের এক ভীবএ 

মন্তি উত্তোলিত করিয়াছেন, 

হাতে করিখাছে, ভাগারই ঘড় সে দানব 

চিরজ্ভরে চাঁপিয়া এসিয়াঁছে । পুর্ধবন্তী কবি- 
গণ একভাবে সমাজে আধিপত্য স্থাপন 

করিয়াছিলেন, ভারতচক্র আর এক ভাঁনে 

বাঙ্গীলীগণ, স্মরণীয় হয়েছেন । বিদ্যাসুন্দর 
পড়িয়! কত*নর নানী পাপের অতল সমুদ্রে 

ডুবিয়াছে, কেজানে ? সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গ- 
রমণীগণ* লেখাপড়াঁয় সাধারণত অনভিজ্ঞ 

হওয়াতে স্াহাদের উপরে এ বিষময় ফল 

অধিক পত্তিমাণে ফলিতে পারে নাই । কিন্ত 

হত 

ভ্িিনি হলাহল সমুদ্র 

যে বিদ্যানুন্দণ 

পপ শশী শনি ০০০ 

শখ 

ব্যনি ভচারদোষ যে বাঙ্গালী পুরুষের নিকট 

চোখ বলিলাই গণা নয়, বরং পুঙ্গষোঁচিভ 

কদর বলিয়া পরিগণিত হইফাছে, তাহা বোধ 

হস বিদ্যান্তন্দবেরই গুণে । আলমূত্রে মেতবের 
ঘথা কম কেন? অভ্যাসের গুণে। শত 

»% পাপের শুন গাইবে, পাপের ইতি, 

হাস-দর্ধ “লীহশলাকায় 

স্ত আকিবে আতা পা? 
€ 

হুদয়ের স্তরে 
তোঁমাত্র অভ্যাস 

পভিবে না, কে বালল %গ সন্গ্রা পমনই 

লন মাজে উন্নত কলে, আশিস কেম 
দানব সমাজকে জদঃপ""* লইরা যায় । 

্ত কেত বিদ" ভাবের 

ও আধ্য।শ্রকা দেহিতে পান । আমরা 

হাতি 

ম্ন্দকের ্হসিন 

আধ্যাত্সিকতাঁকে এপ হরকলিহত 

₹৯-% শত নশস্্র প্রণিশাত কলে । স্গ্নাকে 

ভাদানাগিনীর হাব ভাব হক ঝমক্ চবকৃকে 
«বল শ্রীভিজার অদ্ভুত ফল লেন, আমরা 

৮১ এমন ভি মুখ লাগুন। রকুচিন 

ভি , জগহ্ের সহ্গশ লোকহক চম্স্ছ- 

সাদ ,নত্যানা, লাতিন ধর্সেন্ন নিনান-ধারী 

''নঙ্গলএ৮ পত্রিকার দলবল ভারতের 

এপ্রার ২ লাহল নবীন চিররবিচিত্র গ্রন্থ 

পাণুর্থ করিয়া বিদ্যালবের অবোধ ছাত্র- 

টিনাকে পর্যন্ত অমুত বলিস পান করাইতে- 

আর কিছু কিছু পয়সা আদায়" করিতে- 

ছেন। ইইব। বঙ্গের স্ুলন্তানই বটে !*বলি, 
এ পাপে দেশ প্রোথিত হইয়াছে, ইহ! 

দেখিমীও কি তোমাদের পাপের পিপাসা, 

অর্থের লালসা দূর হইবেনা ৫ রুচি বেচারি 
পথসীত জন্মিয়া তোমাদের চলণে যে 

শত অপরাঁধ করিয়াছে, ইহাতে আর ভুল 

কি? বটতলার অস্পষ্ট ছাপায়, যাত্র' :, 
নাটকে বিদ্যাস্থন্দর বহুকাল হইতেই 

দেশের সর্বত্র বিস্তারিত রহিয়াছে । ইত 

হা 
০5, 

ইস 
হহ 
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পরে আবার তাহার নূতন বাহনের কি ৰ বাঙ্গালীর চরিত্র রূপ প্রাসাদ ভগ্ন এবং 

প্রয়োজন হইয়াছিল, জানিন1। চরণ বিচু্ণ হইয়া ধূলীসাৎ হইয়াছে। 
কবিওয়ালাগ্ণের কবি বঙ্গীয় সাহি- বাঙ্গলা সাহিত্োর তৃতীয় যুগের দ্বার 

ত্যের সাময়িক কলেবর বৃদ্ধি সম্বন্ধে ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ কয়েক ব্যক্তি কর্তৃক 

দ্বিতীয়, তৃতীর উভয় যুগেই বিশেব কার্য | প্রথম উদঘাটিত হইয়াছে । এই দ্বার দিয়া 

করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকে সময় | বঙ্গমাতার অনেক স্ুসন্তান বঙগ-ক্ষেত্রে 
সমর উংকৃষ্ কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন । | উপস্থিত হইন়াছেন। কিন্ত এই যুগের 

কিন্ত সে সকলের অধিকাংশই গ্রন্থবদ্ধ না ; প্রথম হইতেই বঙ্গের রাজ-নীতি, সমাজ- 

হওয়াতে সময়ের সঙ্গে লৌপ পাইতেছে। ৃ নীতি, ধর্ম নীতি, রুচি ও ব্যবহার সমস্তই 

নিধুর টগ্লা এবং দাশরধির পাচালী এক : ইংরেজি ভাবের ছায়ান সমাচ্ছন্ন হইয়াছে । 

সময়ে অতি আদরের জিনিষ ছিল, এখনও ৰ মুসলমান বিজ্তোগণ ভারতের শস্ত শ্তামল . 

সর্বাত্র গ্রশংসিত। কিস্তু কবিওয়ালাগণ লাল । ভূঁভাগে আধিপত্য স্থাপন করিয়াই কৃতার্থ- 

ছড়া এবং অঙ্লীল তর্জায় এক সময়ে বঙ্গদেশ | ম্মন্ত হইয়াহিলেন, ভারত্তের মানসিক জগং 

প্লাবিত করিতেও ত্রট করেন নাই। আমা-। একরূপ অল্পুষ্টই ছিল, বলিলেও অস্রাক্তি 

দের ক্ষুত্র বিবেচনীয় ভার তচন্দ্রই ডাহা অশ্লীল | হয় না । কিন্ত ইংরেজগণ এদেশের মুত্তিকার 

ভাবের দ্বার খুলিয়া দিয়! দেশের লোকের | সঙ্গে দেশবাসীর মন প্রাণ হৃদয় সকলই 

এই কুৎসিত রুচি বাঁড়ার দিয়াছেন। | অধিকৃত করিয়াছেন । সামান্ত আহারে, 
কবিওয়ালার ছড়া ও তর্জাদি ক্টাহারই কাধ্যের পরিচ্ছদে, এমন কি স্তব্ধ নিশিথিনী গর্ভস্ক 

'বশ্ন্তাবী ফল। কি প'রতীপের কথা ! এক | প্রণয়ী প্রণরিনীর মধুর বিশ্রমালাপে পর্যন্ত 

সময়ে বারোয়ারি ও ছুর্গোইসবাদিতে এ ] ইংরেজের লোভিতাও শুভর মূত্তির ছায়া পতিত 

দেশের পুরুব রদণী একত্র হইর! কবিওয়ালার | হইরাছে। সাহিত্য আর কোন ছার । যে 

কুংসিত গালিগালাজ শুনিতে একটুও বুষ্ঠিত | বাক্তি ইরেজের ভাষায় কল্পনা করে, 

হইতেন ন1, এখনও এ প্রথা একবারে নির্মম, ! ইংরেজের মাথায় চিন্তা করে, ইংরেজের 
হয় নাই। যেকথার আভাদে কাণে হাত ূ মুখে কথা বলে, তাহার লিখিত সাহিতা 

দিতে হু, আর সেই কুংসিত কথী। একটা; মে ইংরেজ-সাহিভা-কারের বমিত উদ্বমিত 

ভদ্রলেক মাতা ভর্মী স্ত্রী পুত্র কন্যা শিব্য ও | পদার্থ মাত্র হইবে, তাহা অপরকে বুঝাইতে 
অনুগত ব্যক্তিদিগকে লইয়া অকাতরে শুনি- | চেষ্টা করাই মুঢ়তা। এই যুগে বঙ্গীয় 
তেছেন এবং বাহব1 দিতেছেন ! হায়। ইহার | সাহি হ্যাকাঁশে অনেক প্রতিভ'-ভাম্বর জ্যোতি 

অপেক্ষা কি অমানুষিক কার্য আছে? এই |ক্কের উদয় হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

দেশের লোৌক কি চরিত্র এবং স্থুরুচির দাবি | কিন্তসে সমুদয়ই চন্দ্রের শ্ায় উপগ্রহ মাত্র, 
করিতে পান্রে? যাহা হউক, এইরূপে বঙ্গ | তন্মপ্যে একটাও স্র্যা বা মূল নক্ষত্র নাই। 
স।হিত্যের দ্বিতীয় ধুগ ভারতের অশ্লীল | বন্বত, যিনিই ষত লিখুন, যিনিই যত 

ভায়া এলং কবিওয়াপার ফুংপসিত গালি | প্রতিভার পরিচয় দ্িউন, কিছুই যেন ইংরে- 

গালাজ বাশির নিয়ে সমাহিত হইয়াছে, | জির ছায়া! কলঙ্কিত না হইয্বা আপন পায়ে 
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ভর দিয় ধাঁড়াইতে পারেল। ঈশ্বর চক্র 

গুপ্ঠের সময়কে পশ্চাতে রাখিয়া অক্ষয়- 

কুমার, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিন চন্দ, দীনবন্ধু, 
অধুস্যদন, হেমচন্ছু, নবীন চন্দ্র, রবীন্দ্র 

নাথু প্রড়তি অনেকেই আসরে নামিয়াছেন, 

অনেকেরই গান খুব জমিয়াছে | কিন্তু চণ্তী- 

দাস, গোবিন্দ দাঁস, মুকন্দ রামের প্রতিভার 
ছায়াও .কেহ মাড়াইতে পারেন নাই। 

সভীর প্রেম এবং কুলটার প্রেমে মত 

তফাত, 'এ উভয় দলের কাব্যরসেও তত 

স্তফাঁৎ তফাঁং ভাঁব। যাহাহনক্, এ বিষয় | 

আমাদের ঠিক সমালোচা নয় | 

তৃতীয় মুগের সাহিত্যে খুব মৌলিকতা 

নাঁ থাকিলেও, তাভা বঙ্গ সমাঁদেকে এক 

নৃতন তীবে আলোড়িত এবং আন্দোলিত 

করিয়াছে । এই আলোড়ন কার্যে শত্ব- 

বোধিনী পন্ধিকা এবং স্বর্গীয় মহাম্মী ক্ষয় 
কুমার দত্তের গ্রন্থাবলীই সর্ব প্রধান। 

স্বর্গগত মহাঁয্বী কেশব চন্দ নেনের বক্তা 
এবং উপদেশ প্রথমে ধর্্তন্বাদি পত্রিকায় 

প্রকাশিত হইত, পরে গ্রন্থাকালে প্রচারিত 

হইয়াছে । ইহাঁও পুর্বেোক্ত (অণীর সাহিা। 

ইংরেজি সাভিতোর উচ্চ নৈতিক ভাব 

উচ্চ শিক্ষিতদিগের চরিক্রেই প্রাতিফলিত 

ভইন্ডে পার । অদ্ধ শিক্ষিত বা অল শিক্ষিত- 

দিগের চবিত্রের উপরে দেশীয় সাহিত্যির 

সাহিত্য এবং স্মাজ। 
০ 

দ্র রি 
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স্কারের 

ূ এন তীক্ষ জ্ঞানকি অক্ষয় কুমারের যত্বের 
ফলেই আমব! লাঁত করি নাই? অশ্লীল কবির 

ছড়া, পুনর্রিবাহের গান, বাই খেমটাঁর নাচ 
গান যে অতি জঘন্ত রুচর কার্য, ইহা কি 

অসভ্োচিত কুসংস্কার আছে। 

অক্ষম কুমার দেশের সহমত স্হম্র নরন 

প্রাণে অঙ্কিত করেন নাই? মদ্য মাংসের 

প্রতি অশ্রন্ধা, অকপট বন্ধুতা ও পবিন্ন 

গাদর্শ দাম্পত্য প্রেমের প্রতি অনুরাগ কি 

অক্ষয় কুমারের গ্রন্থ পাঠ করিয়। অনেকে 

জদরে সঞ্চয় করেন নাই? প্রাভংম্মরণীক্ব 

বিদাসাগর মভাঁশয় ভাষায় যেমন যুগাস্তর 

ঘটাইবাঁছেন, বিধবা বিবাহ প্রতি-পোষকু ও 

বহু বিবাহের প্রভিরোধক গ্রস্থাদি লিখিয়! 

সামাজিক কুপ্রথার মুলোচ্ছেদ করিতে ও 

বদ্ধপ ভূষোসী চেষ্টা করিয়াছেন। স্বর্গীয় 
' কেশবচন্ত্র ও তৎ সহযোগীদের লেখনী বঙ্গ 
সমাজের যে উপকার করিয়াছে, তাহা বন 

*্তীর্বীর পরে বঙ্গের ভবিষা হভিহাস- 

লেখক গম্ভীর সমাভিত চিত্ন্ত ভাবিয়া 

লিখিবেন, এ হাক্কি ভাষাঁয়। এ বিঙ্গপের 

দিন আমর! তৎসম্থন্ধে অধিক কিছু বলিয়। 

ভাভর গৌরব নই করিব না। অতি নীরবে... 

সমাজ হইতে বহুবিবাহ ও বাল্য বিবাহ 

৷ অন্থভিত হইতেছে, জাতি-তেদের, কঠোর 

পপ শীশীীশ শি ০া্সসপিশ শশী 
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সে ০৯০ ০৬৬০৯৮৯ 

প্রভাবই কার্যাকারী হয়। এদেশে কয়টা | নিয়মের মূল বন্ধন শিথিল হইয়াছে, মান- 
নীতিমান উচ্চ শিক্ষিত লোক এতৎ পুর্বে 

দেশের মুখোঁজ্জল করিতেন, তাহা আমরা 

ভাল রূপে জানিনী। কিম অক্ষয় কুমারের 

গ্রন্থ পড়িগ্না এদেশের সহত্র সহম্র নরনারী 

৷ বের ধর্ম শ্বাস অতি সথঙ্্ররূপে পরিবন্তিত 
হইতেছে, সমাজ সংস্কারে ও উদার ধর্ম 

মতে সমাজ প্রতি দশ বংসরে উন্নত্তির এক 

একটী ধাপ অতিক্রম করিতেছে দিন ছিনই 

যে সুনীতি ও সুসংস্কারের মর্ধাদ। বুঝিয়াছেন, | আবার বাঙ্গালীর মনে সত্যনিষ্ঠ এবং স্ত্রী 

ইহাতে ভুল নাই। আজ কাল অনেক | পুরুষ অভেদে চরিত্রবত্তার আদর বাড়ি ভেস্তে, 

বাঙ্গালীকে বাঙ্গ করিয়া বলিন্তে শুনা যাঁয়; : জ্ঞানান্ুশীলন এব যৌক্তিকতা রূ, "প্রতি 



(অউম খত, দশম সংখ্যা । 

অন্থুরাগ, সি পাইভেছে, যায় বিচার এবং 

সত্যের প্রতি দুষ্টি পড়িয়াছে, আত্ম মর্যাদা 

এবং বিবেকের শ্বীদদীনতা মানব মনকে 

জাগরিত করিতেছে, বাঙ্গালীর বর্তমান 

উন্নতির ইতিহাস-লখককে ইহা অবশ্ই : 

স্বীকার করিতে হইলে । এই যে স্ুুলক্ষণ 

সকল দষ্টিগোচব ন্ইতে,, ইহার মূল 

কারণ কি? ইংরেজের জ্ঞান নিজ্ঞান পাঠে 

ও তাহাদের সংশ্রনে দেশী শিক্ষিত 

উপকার হইরাতে, এ বিশ্বে অন্লক তাহা 

লেকের 

এবং স্বনাম-খ্যা ঘিজেন্্নাথের “ত্বিদযা” 

প্রভৃতি বঙ্গতাযার অমূল্য অলঙ্কার । ঠাঁকুর- 
ূ সাহিত্য-ভাগার স্রুচি, সত্ভাব, চিন্তা ও 

কারন্বের সমাবেশ ক্ষেত্র । কিষ্তু .পরি- 

ভাপের বিষয় 'এই, কয়েক বৎসর হইতে 

্ঃ যেন দেশের ভাল দিকে গতি কিছু মন্দী- 
হইয়াছে । সমাজের সুসংস্কার এবং 

বিদ্রপ 'ও শিখিলতার ভাব 

আগসিত্বা প আনক চিন্তাশীল 

ব্যক্তি ভাহী দেখিয়া অবাক হই গিয়া 

ও 

ভাল কাঁ,ঞ এত 

ঢবাছে যে, 

অবশ্য স্বাকাধা। কিন্ত প্র একটা ঘটনা? দছেন। দিন দিনই যেন সমাজের সর্বাঙ্গে 

মারই ইহার মল কাঁবণ নপ। ইতি পূর্ব । এই ঞোগ ছড়াইরা পড়িতেছে। বিদ্বাঁ- 

যে মহাত্মাদিগের কার্ধা কলাগর অভি । এমেব ছাত্র ও শিক্ধকদিগকে কিছু দিন 

সামান্ত সংক্িপ্ব আলোচনা কবা হইল, | পৃর্ধে দেশের লোক অতি শ্রণার চক্ষে 

তাহাদের মহভী ষ্টার ফ্ই যে বঙ্গ দেখিত। এ শ্রদ্ধার মূলে যে ভ্রম ছিল, 

সমাজে এই সকল উ 
পে স্পা ক সাপ পার্শ্ব ১৯ ভইতেছে, ভধ্িবে ফান্দত নাই । বঙ্গের 

স্ুলেখবধ এবং শ্রসন্তাত লঙ্গিবচন্্ ও বর্তমান 

জীবনে পর্দে ভু মজা এ দিতগর অন্তপরণে 

প্রবস্ত সি | ইভাঁর “বঙ্গদশন” মাত- 

ভাষার প্রতি দেশবালটদ প্রাণে প্রগা়।' 

অন্রাগ সঞ্চার কারিদাছে, উভার এআনগদ 

মত” ও “সাতাবাম” দেশের লোকাকি অনেক 

সংশিক্ষা প্রদান করিতেছে, ইহার “ধন্মতন্" 

শ্মেরকিকে দেশবাসীর চিভাকর্বণে আনেক 

পরশিচাণে করতকাধা তাহাতে সন্দেচ হইবে, 

নাই। সঙ্গীত এনং কলিতার লাজো ববীক 

নাথ এবং ত্রাঙ্গলনাজ প্রচুর সিরাটি ও 

সভ্ভাব আনরন করিয়াছেন । জোড়ার্স।কোর 

ঠাকুর পরিবার ধনে মানে যেমন দেশ- 
বিখাত, মাতৃভাষার উন্নতি সাধলেএ বঙ্গ- 
বাসীর নিকট বাঙ্গালার ইত্রিহাসে তেমনই 
চিরল্মরণীয়তা লাভ কর্িঘাছেন। মহষি | 
দোবন্্রনাথের জলন্ত গন্ভীব ধর্দমোপদেশ গ্রস্ক- 

নর জুলক্ষন দুখ. | হাহা নহে । বস্তুতই তখন বিদ্যালয়ের 

[%.ক ছাত্র অনেক গটিমাণে নিম্মল স্বভাব 

ছিলেন | দিথা, বাভিচার ও অন্তায়াচাখের 

উপনে সতা 5 5ই তাহাদের বিদ্বেষ ছিল । 

দশের বে কান সংকাঁজে ও হসংস্কারে 

শত উহাহাই অস্ত্র স্বরূপ হইতেন। 

হন “স দিন নঃ£। 

স্পা পাশা তি শশী শীট শি তিিশিটি 

সস 

কি 
নান 

ঙ্ে শা শি 

নাওাতিক ৪ সামগ্রিক পাও্রকাগুলির 
ভইয়'ছে যে, তাহারা যেন সম- 

আোতের সহিন চলিতে না পারিয়া 

হইবার উপক্রম করিয়াছে। 

আবাল “গাঁঞ্জবনী”, “বঙ্গবাসী” ও “সময়” 
প্রল্গাতত সেই ঈশ্বর গুপ্ত এবং গুড় গুড়ে 

দট্রাটার্যোর মেয়েলি কৌদল উপস্থিত। 

“মোন প্রকাশ”, “সাধারণী” “নববিভাকর” 

ভতি উচ্চ ্রেগীর দেশীয় ভার সাপ্ত।- 

হিক পত্রগুণি ক্রমে ক্রমে হীনতেজ ও 
অন্তহিত হইতেছে । বঙ্গদর্শনের সময়ান্- 

রঃ উন্নত সাময়িক পত্রিকারও প্রায় 

তি 

চি 

নন তুগি তত 

ঠিক রা 
৬১৫ 

পশ্চঙপাদ 

পপ শী ৩ পািসপীতা তি শী পীপাশীপাশি ৩ শাশিশ শশী শীত 

শপ পপ 



াখ, টা 1) সাহিত্য এবং সমাজ ণ 

আতাব। 

ঠ ও 
সি বাহির হইতেছে । বরং ততপরিবর্তে চিনি- 

বাসচরিত, পাচুঠাকুর, মাডলভগ্রী, বেশ্যা 

চরিত, কলিকাতারহন্ত প্রন্থতির নার 

আত জঘন্য রুচির চিম্যাবিহ্তান, নিয়শ্রেণার 

পুস্তকরই আদর বাড়িয়া! উঠিয়াছে। কিছু 

দিন, হইল, বঙ্গের একজন প্রাধান লেখকে? 

সঙ্গে দেখা করিতে গিরাছিনাম | ভিনি 

দ্ঃখ কির বলিলেন, দাম না উঠিলে বই 

লিখির! লাভ কি? বস্তত 

তিনি বছু পরিশ্রম করিল 

মুল্যবান গ্রন্থ প্রচার কবি ছেন, 

অদ্যাবধি ভাতান কিছুমাতজ ঘথোপখুদ্ 

অখদর ভয় নাই। 

আমরা পুর্বেই বলিণতি, 

দ্বারাই সহজে সমাজেন গর্তি বিনীও 

বর্ধমান সনমে বাঙ্গনা সাধ্য 5। 

বড় মন্দ দিক গড়াইশাছে। 

িডুদিন পদে 
হয এক পি 

ব্কস্ (লাশ 

হাখও 

জপ + 
খ "৮ কা মা 

পু ঘি 1 

জোরে অরুচি, কুরুচি সকলই বিকাহইদ। 

যাইতেছে । লোক এবং কুলেখকেরই 

পসার বাড়িবা উহিগ্ধাছে । ভাল লোক এব 

ভাল লেখকেরা উপহাররূপ 

পারিভেছেন না, জাভাদের লেখারও আদণ 

বাড়িতেছে নী। এই জন্য খ্যাতনামা দলগক- 

দের মধো অনেকেই কাগজ কলম ভুরিষা 

বসিয়া আছেন। কিন্তু সাহিত্যের এইবপ 

দর্গতিতে দেশের সাঁধারশ পাঠকমগ্ডজীল 

নীতিজ্ঞান এবং রুচির অপরুষ্টতা প্রমানিত 

হইতেছে । সমাজের এ অবস্থা যে অধো 
গতির, তাহাতে সন্দেহ নাই । এ আধো 

গতির মুল কারণ কি এবং কি উপায়ে 

ইভা দুরীড়ত হইতে পাবে, তাহা! সকলেরই 

ভাবিয়া দেখিবার বিমম্ব। 

"ঘুষ দিন 

কয়েক বৎ্সয় হইতে রিয়েল 

যোগী উচ্চ শ্রেণীর উতর সাহিত্যিও আল্পই 
অনেকে বলেন, ন, বঙ্গবাসী প্রভৃতির ন্যার 

পত্রিকার প্রভাব বৃদ্ধিই এইরূপ খটিবার 
একটা প্রধান কারণ। এই কথার 'গূলে 

প্রচুর সত্য আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

(কিন্তু একটী কথা ভাবিতে ছুঃখও হয়, 

লঙ্জাও হয়। এ সকল পত্রিক! ধাহাদের 

কতৃক সম্পাদিত হয়, তাহারা কোনরূপেই 

দেশের গণা, মান্য বা বিখ্যাত লোক নহেন। 

| এ দন্বের অধিকাংশ লোকই অর্ধশিক্ষিত 

৷ বা অল্প শিম্িত এবং নগণ্য । ইহাদেরই 
| কথায় যেসম'জর গতি ফিরিয়া! দাড়ান, 

সপ স্মাজ কতদূর উন্নত, তাহা এক কথা- 

| ন্তেই বুঝা যাইতে পারে। তবে যদ্দি বল, 

উপহারের জোরে তাহাদের কথা, তাহারা 
লোকের কাণে তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন 
। এবং লোক তাহা শুনিয়া অধঃপতিত হই- 
ম্বা্ে। প্রণম কথা, খুনের লোভে যে জন- 

সমাজ সদসধিবেচনাতীন হইতে পারে, তাহারা 

| নিজেরাই ভর্ধল। দ্বিতীয় কথ। উপহারের 

পূর্বেই বঙ্গবাসীদেশে বিখ্যাত হইয়াছে। 
ইহা দ্বারা আমাদের মনপ্রাণের অপক্ৃষ্টতা 
আরে প্রমাণিত হইতেছে । আমরা ছূর্বল, 

আমাদের রুচি,ও আশয় বিষয় অতি অপ- 

, তজ্জন্তই মন সাহিত্য প্রঞ্রুব্রিি ৬৯, 

ডিক হয়। স্থতরাং বঙ্গবাসী প্রভৃতি 

পত্রিকাই আমাদের অধোগুতির প্রধান 
কারণ নয়, বরং তাহা মামাদের বা 

লক্ষণ-প্রক।শক । 

অনেকে বলেন, উপযৃ্ঠপরি দেশের 

অনেক বড় লোকের ঘৃতুদ্তে ব্গদেশের 

বড়ই ক্ষতি হইয়াছে। কৃষ্ণদাসাদির ন্যায় 
বড়লোকদিগকে হারাইয়! বঙ্গদেশ ক্ষতিগ্রস্ত 

হইয়াছেন বটে, কিন্তু বঙ্গতাষার কিছুমাত্র 
। ক্ষতি হইয়াছে, বলা যায় না। 'ব্ধাবু রস্ভরুফঃ 

শা শীপিপশীীশীিী পিপিপি 
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নি 8 খণ্ড, দশম সংখ্যা। 

সুখোগ্ার প্রভৃতির মনত লোকের মৃত্যুতে সঙ্গে নাম ও পার কিনিয়া লইতেছে। 

বঙ্গভাষা সত্য সত্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। | ভাল লোকেরা এই ঠগীর ঠকাম ই করিয়া 
কৈশবচন্ত্ের মৃত্যুতে বঙ্গ সমাজ ও সাহিত্য | দেখিতেছেন। 

ছুইই বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । যে মহা- ৃ আমরা অধঃপাতিতই, আমাদের অধ+- 

তীর মৃত্যুতে সমগ্র পৃথিবীর ক্ষতি হইয়াছে, । পতনের নৃতন কোন কারণ নাই। বহুকাল, 

সেই গৌরবান্বিত কেশবচন্ত্রে হারাইয়া | হইতে অধোদিকে আহত হইয়া যে ৰেগ 

বঙ্গমাতা যে মর্থ্ান্তিক আঘাত পাইয়াছেন, | প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই আমাদিগকে দিন দিন 
তাহাতে আর ভুল কি? পরস্থ রাঁজনীতি- ; অধঃ হইতে অধোতে লইয়া যাইতেছে। শৃন্ত- 

বিশারদ কষ্জদাসাদির মত লেকেল হানি- | স্থিত ভাটার ন্যায় যে খুষি আমাদের গতি 

তেশু যে আমাদের সমাজের বান ভাঙ্গিয়া | ফিরাইতেছে। আমরা কখনও উন্নতির 
গিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহে নাই। | সপ্র দেখিতেছি, কখনও অধঃপতন কল্পন! 

কিন্ত কয়েকটা লে'কের হাতেন উপরে ! করিয়া কীদিতেছি। এই আধঃপতিত জাতির 

যে সমাজ দীড়াইয়া গানকে শীহাঁর | উদ্ধার অবশ্ঠই ভগবানের হাতে, তাহাতে ভূল 

নিজের হারতে বল নাই, ইহাই প্রমাণিত ূ নাই । কিন্থ ভগবানের ক্রিয়া! মানবের ভিতর 

হয়। লোকের ত মরণ আছেই, সুতরাং । দিয়াই প্রকাশিত হয়। সেই শক্তি ক'বন্ 

বলোকের আশ্রিত সমাজের ৪ কোন মানবে অবতীর্ণ হইবে, তাহারও 

অবশ্থস্ভাবী। এই পতনেও সমাজের বা টির মানবের কর্তব্যের'গ 

দেশের দুর্বলতা গরামাণিত হয়। শেষ নই 

বস্ত্রত, আমবা শিশুর মত পরের হাত । ৰ তার উন্নতি সাধল এবং মাতৃ 

ধরিয়ণ “হাঁটি টি পা পা” করিয়া, এক পা, | ভাষার ভাল ভাল সছ্ুপদেশ ও উদ্দীপনা 

দুই পা উন্ননির পথে চলিতেছি মাত্র। ; পুর্ণ গ্রন্থ প্রচার দ্বারা "ঘে জাতীয় চরিন্ন উন্নত 

আমাদের আন্যন্থরীণ এবং স্বাভাবিক | হয়, ইহাতে আমরা বিনুমারও সন্দেহ 

দুর্ঘলতা। প্রচুর। যে মাহা বলে, আমরা | করি না। অক্ষপ কুমার দত্ত-প্রমুখ দেশীয় 

তাতাই,শুরিয়! ভঙ্গগে যাতিয়ী গড্ডালিকা- ! গ্রন্ককার বঙ্গনমাজের যে উপকার করিগ্পা- 

প্রবাহে ছুটিতে, নাচিতে ও খেজিতে থাকি । | ছেন, তাহা আমরা কখনও ভুলিব নাবা 

গন্ভীর চিন্তা শক্তি, চরিত্রের দত, জদযের | অস্বীকার কনিব না। সমাজগঠন ও সমা; 
প্রসারিতা হইতে আমরা অনেক দূরের | জের উন্নতি সাধনে সাহিতোর অভুলনীয় 

জীব। এইজন্য আনাদের প্রকৃতি জলের র শক্তি এ দেশে এবং অপর দেশে যুগে যুগে 

মত। আমাদিগকে যে যেমন ঘটনা রূপ ূ প্রকাশিত হইয়াছে । এই জন্যই এই প্রব- 

পাত্রে স্থাপিত করে, আমরা তাহারই আকান | দ্ধের প্রথমে নানা সময়ের সাহিত্যের কিছু 
ধারণ করি, বন্থত আমাদের জাতীয় একটী ূ কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবতারণা করি- 

মির্দিষ্ট বিশেষ আকার নাই । কুলোকেরা | য়াছি। বঙ্গসমাঁজের উন্নতিও যে বাঙ্গালা 

এই মহ! হযোগ-পাইয়! দিন দিন নৃতন নৃতন | সাহিতোর উপরে নির্ভর করিতেছে, তাহাতে 

চুঝুগ তুলিটা! অনায়াসে ছই পরসার সঙ্গে | সন্দেহ মাই। 

॥ 
পতন | 

ৃ 
ৰ 



' ও সামাজিক উন্নতি নিহিত । 
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আজ কাল মাতৃতা বাক সেবাত্রতে অনে- 

কেই সময় ব্যপ্ন করিতেছেন । এ অতি শুভ 

লক্ষণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে সকল 

প্রতিভা-সম্পন্ন সংলোক বাঙ্গীলা! সাহিত্যের 

'আপাত উপস্থিত ছর্দিন দেখিয়া! লেখনী 

ধত্ত করিয়াছেন, তাহাদিগকে বদ্ধপনি- 

কর হইয়া রঙ্গক্ষেত্রে নামিতে আমরা সান্স- 

নয়ে আহ্বান করিতেছি । অনেক মুপণ্ডিত 

বাঙ্গালী বিদেশীয় ভাষার চচ্চায় যে পাণ্ডিতা 

ও যে চিন্তা ক্ষয় করিতেছেন, তাহা কি মাত 

ভাষার উন্নতি কল্পে ব্যয় করিলে ফল কম 

হইবে? মাতৃভ'শার উন্নতির গর্ভেই জাতীয় 

মহাঁনমিতির শক্তি এবং সর্বববিধ রাজনৈতিক 

দেশ কিসনা 

সষ্ঠ্যই গরতিভ।-সম্পন্ন সাধু সঙ্জন শূণ্য হই- 

মাছে? বঙ্গবাসী ভদ্র সন্তান মণ্ডলীর ও 

পাঠকবৃন্দের কি রুচি ও মানপিক অবস্থা সন্ঠা 

সত্যই হীন হইয়াছে? এ দেশে বি: চিরদিনই 

কুরুচি, মিথ্যা ও অবর্্ম প্রশ্রয় পাইবে ? 
বাঙ্গালা-সাহিত্য কি চিরতরে কতকগুলি । 

দায়িত্বহীন গ্রন্থকারের অর্থ ও প্রশংপা লাভের 

যন্ত্র মাত্রই.থাকিবে ? 

আমর! বলি, যতদিন দেশের প্রকৃত 

মঙ্গলাকাজ্ষী সাধুলোকের হাত সাহি- 
ত্যের সমগ্র ভার ন। পড়িবে, ততদিন 

৫৪৩ 

উপায়ে.কিছু অর্থ বা পসার লাভের জন্য 

বাহার গ্রন্থ লিখেন, তাহাদের মত সমাজ- 

শত্রু অল্পই আঁছে। সাহিত্য এক মহাযোগ- 

সাধনা, ইহার রচয়িতা নিন্দা, গ্রশংসা এবং 

মর্থলালসার অতীত মহাযোগী হইবেন। 

'সনেকে বই লেখাকে একটা ব্যবসায় মাত্র 

মনে করেন, অনেকে হাতের লেখ। ছাপায় 

তুলিযাই ক্ৃতার্থ হন। কিন্তু হাতের লেখা! 

ছাপাঁয় তুলিয়া! শত সহজ লোকের নিকট 

পাঠান যে কত দায়িত্বের কাজ, তাহা এক- 

বারও ভাবেন নী। একটী কথা লিখিবার 

পুরে ত্তাহী মানব মনের উপরে কিরূপ 

কাঁজ করিবে, শতবার ভাব উচিত। 

সাহিত্যই সমাজেব সঞ্জীবনী মন্ত্র, সাহিত্য 

সত্য সত্যই মৃত প্রাণে জীবনীশক্তি সঞ্চারে 

। দুঃখের বিষয় অধিকাংশ স্থলেই 

মাদের সাহিত্য কুলৌোকের কুবাসন। 

সাধনের যন্ত্র হইয়া পড়িক়াছে । যে সাহিত্য- 

সমাজ-দেহের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মত রঙ্গা- 

1 লয়ের নাই্্রণামোদ এবং প্রতি সামাজিক ও 

পারিবারিক উৎসব আনন্দের ভিতর দিয়! 

ৃ উচু ও প্রতি রক্তবিন্দু গঠন 

১ তাহার ছুন্রসস্থাতে দেশের কিক্ষতি 

চন একবার সকলে ভাবিয়া দেখুন | 

সমাজের কল্যাণ হইবে না। যেন ভন ! শ্রীবিষুচরণ চট্টোপাধ্যায় ॥ 

শশা পা তি পিপি জিপি পাপিশাটি 

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম । (8০) 
অতঃপর গৌরচন্দ্র বে সব তীর্থ দর্শন | রূপে ইতন্ততঃ উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র! 

করিলেন, বৈষ্ণব গ্রস্থকারেরা। তাহার আনু- | দাক্ষিণাত্য প্রদেশে তৎকালে কন্্ী। জ্ঞানী, 

ক্রমিক বর্ণনা করিতে পারেন নাই, সংক্ষপ্ত | বৌদ্ধ, রামামুজ সম্প্রদায়, উ/ৈধৰ মধ্বা- 



ার্ধা, মঠের তত্ববাদী প্রস্থ বহুবিধ শব 

সম্প্রদায়ের পঙ্িত ছিলি তাহাদের সকল- 
কেই শ্রীচৈভন্য তর্কঘুদ্ধে পরাস্ত কলির! 
বৈষ্ণবধর্ম্ের বিজয় নিশান উড্টান করি- 

লেন। বিদ্যানগরের পর উটৈতন্য গৌতমী 
২ শশা শী শিপ সীল 

গলায় স্নান করিয়৷ মল্লিকাজ্জুন তীর্থে মহেশ ; 

মুদ্তি দর্শন করিলেন। গোঁদাবরীর নামান্তর 
গৌতমী । বোধ হয়, গোদাঁবরীর শাখান্তর 
বৈন্গঙ্গাই এখানে গৌতনী গঙ্গ* নামে 
অভিহিত হইয়াছে । তাহার পব ভিনি 

আহোবালেম্ নণরে যাইয়া! কানান্থজ প্রতি- 
ষিত মঠ ও নৃসিংহ বিগ্রহ দর্শন করিশা সিদ্ধ- 

বট নামক স্থানে রামলীতা দেখিলেন। 

সিদ্ধবটে একটা ব্রাহ্মণ তাভাকে অতিথি 

সংকার করিয়াছিল । এই ত্রাঙ্গণ নিরন্তর 

রাম নাম জপ করিত। এখান হইচত গৌর 
চন্দ্র স্কন্দক্ষেত্রে স্কন্দ দর্শন করিয়া িনমঠে 

যাইয়া বাঁমনমৃত্তি দর্শন করিদন। নিত 

হইতে তিনি পুনর্বান সিদ্ধবুট আপিন! 

তাহার পূর্ব পরিচিত রামজপী বাহ্ষণের 

গৃহে অতিথি হইলেন । কিন্তু এবারে 'ণক 

আশ্চর্য দেখিলেন বে, এ বিপ্র ভাহার পুৰ্বা- 

ভাস্ত রাম নাম ছাড়িয। এখন লিবন্তপ কৃ 

এনাম, জপিতেছে। আহারান্তে চৈতনাদেৰ 

তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 

বলিল “তোমার প্রথম দশবল 
আমার চিরদিনের অন্যাস ঘুচিপা এষ্ট নৃতন 
অভ্যাস হইয়াছে । তোমাকে কুষ্জনাম 

করিতে দেখিয়া আমি ইচ্ছা পূর্বক 'একবার 

কষ” 'রুষ বলিয়াছিলাম। সেই হইতে 
রাম নামের পরিবর্তে আমার জিহবা হইতে 

কেবল কৃষ্ণ নামই স্করিত হইতেছে ও 
আমার চিরকালের স্বভাব একেবারে অস্থ- 

ঠিত)তইয়াছে।” এই বলিস ব্রাঙ্গণ পপবরহ্ধ 

বাণ 

প্রভাবে 

শপপপপা শশী | পিপি? শী 

885 উর রত 

( অষ্টম খণ্ড, দশম সংখ্যা । 

বাচক নামের ও রুষ্নামের হিম 

কষ্ণচলামের গৌরবাধিক্য 

বিনীতভাবে নিবেদন 
ব্যাথা করিয়া 

বর্ণন করিল এবং 

করিল যে “আপনাকে কৃষ্ণ স্বরূপ মনে 
হইচ্তছে ৮ তখন চৈতন্য তাহাকে কৃপা, 

করিম ভ্রমিতে ভ্রমিতে বুদ্ধ কাশীতে আসিয়া 

শিব দশন করিলেন । এবং তথা হইতে 

নিকটবন্তী কোন এক সন্ত্রান্ত গ্রামে যাইয়া 

অবন্থিতি করিতে লাগিলেন । এই গ্রামে 
তংক ত্রাঙ্গণ সজ্জন বহুবিধ লোকের 

বাস ছিল। তার্কিক, মীমাংসক, দার্শনিক 

মাঁয়ানাদী, স্মার্ড, পৌরাণিক প্রভৃতি নানা 

| পঞ্ডিতগণ এখানে বিদ্যা চষ্চা করিতেন । 

ইহা ভিন্ন এধানে বৌদ্ধদিগের ও এক আশ্রম 
ছিল। কথিত আছে, এই সকল পণ্ডি$- 

পাস 

পিপি | পতি 

দিগের সচল উচৈতনোর তুষুল তর্কযুদ্ধ 
বাধিয়াছিল, এবং তিনি হ্বীয় অসাধারণ 

শক্তি গুভাবে সকলকে পরাজিত করিয়া 
ন্বমতে সক্ষম হহয়াছিলেন। 
গৌরের ভ্পাধাবণ নৌন্দধ্য ও প্রেমাবেশ 
দেখিয়ী লক্ষ লক্ষ 'লাক বৈষুল ধর্ম অন- 
লম্বন করিল। উহ গুনিয়া বৌদ্ধাচার্ধা 
বিচাদ-জিীযু হইন। স্পদ্ধী সহকারে গৌরের 
নিকট আসর! নব প্রশ্ন করিনেন। তাহার 

প্রত লিচাধা শিব এই £ 

ঈপ্ধর জগতের আটা হেন, ভিনি 
অনন্ত গোননস্থু মায় । ২1 জগতের অস্তিহ্ 
নাই, ইভ] অবিদা; সমুৎপন্ন । ৩। অহং শত্ব 
কি? ৪। পরলোকের অস্তিত্ব সম্তবে কি 

আনান 

লয় 

৮ র্চ 

না? ৫।বুদ্ধ দৃষ্টি লাভের উপায় কি? 

৬। নির্বাণ-তত্ব কি? ৭। বৌদ্ধ দর্শন? 

৮। বেদাদি অপৌরুষেযর় কি রূপে? 

৯। সগ্চণ ও নিগুপবাদের প্রকৃতি কি? 

লিখিত আছে সে, শ্রীচৈতন্য শ্রীয় অন্াদারণ 

1 



মাঘ, ১২৯৭ ॥) চৈতম্যচরিত ও চৈতন্াধর্্ম | (৪০) ৫৪৫ 

তর্কশক্তি প্রভাবে এই. সকল জটিল প্রশ্নের | বর্তমান চেক্গল পট্ট, জেলায় পেলার নদী 

উত্তর দিয়া! বৌদ্ধ মতকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়! | তীরে কঞজ্জীভরম্ ব' কাঞ্ধীপুরম্ নগর এখনও 

ফেলিয়াছিলেন। দেখিয়া শুনিয়া! উপস্থিত ; বর্তমান রহিয়াছে । ইহাকেই বৈষ্ণব গ্রন্থ 

ঝিতমণ্ডলী অথাক হইয়া গেলেন এবং | শিবকাঞ্ধী ও বিষ্ণু কাঞ্চী নামে অভিহিত 

বৌদ্ধাচার্য্য লজ্জার অধোবদন হইলেন। কর! হইয়াছে। 

গৌরের :বিষ্ণুভক্তির কথ! শুনিয়া কতক- ূ ইহার পর শ্রীগৌরাঙ্গ মান্্ীজের দক্ষিণ 

গুলি ছুষ্ট বৌদ্ধ তর্কে হারিয়! গিরা তাহাকে | পশ্চিম বর্তমান চিঙ্গল পটু, ও আর্কট জেলার 

ভাব করিবার মানসে নিবুক্ত করিয়। এক | স্তানে স্থানে এই সকল তীর্থ দর্শন কবি- 

থালিতে কতক অপবিত্র অন্ন পূর্ণ করিয়! | লেন, যথাঃ*-_ত্রিণল্ল, ত্রিকালহন্তী, পক্ষ- 

তাহাকে খাইতে দিতে আনিতেছিল; কিন্ত | তীর্থ, বৃদ্ধকাল. পীতাত্বর ও শিবালী ভৈত্বী 

্ীমরুষ্জ, হরিনাম উচ্চারণ করিতে বলিলে । খুলি ছুষ্ট বৌদ্ধ তর্কে ভারিয়া গিয়! শিট 

তাহারা এরূপ করিল। তখন বৌদ্ধাচার্ধ্য । জনন করিবার মানসে মুক্তি কনিয়। এক 

চৈতন্য লাভ করিয়া গৌরকে বিনয় মিনতি ; থালিতে কতক অপবিত্র অন্ন পুর্ণ করিয়া 

করিতে লাগিলেন। দর্শকমগুলী দেখিয়া! | তাহাকে খাইতে দিতে আনিতেছিল, কিন্ত 

বিশ্মিত* হইল । এই প্রস্তাবের মুলে কত বিধাতার কি আশ্চর্য্য লীলা ! ভঠাৎ এক 

টুকু সতা আছে, জানি না। কবিরাজ বুহদাকার পক্ষী আসিয়া! ঠোঁটে কত্রিরা সেই 

গোঁশানী মহাশয় যা লিখিয়াছেন, তাহাই খালি উদ্ধে লইতে গেলে বৌদ্ধাচার্যোর 

এখানে উল্লিখিত হইল। মাথায় পড়িল। থালিখানি তের্ছে পড়াতে 

মঙাপ্রভৃ উপরোক্ত স্থান হইতে ! মাচার্ধোর মাথা ফাটিয়া রক্ত পড়িতে 

ব্রিপদী ত্রিমল্লে বাইয়। চতুতূজ বিষ্ণু বিগ্রহ ৃ লাগিল; আচার্য্য ধরায় পড়িয়া মুচ্ছিত 

দর্শন করতঃ ব্যঙ্কটগিরি হইয়া ন্রিপদী নগরে রে. হইলেন। বৌদ্ধগণ হাহাকার করিয়া 

রাম সীতা দেখিতে পাইলেন । মান্দ্রাজের । কাঁদিতে লাগিলেন এবং ভ্ীচৈতন্যের কোপে 

উত্তর পশ্চিমে ভ্রিপতির পর্বত। ইহাঁরই ! এরূপ হইন্নাছে মনে করিয়া তাহার চরণ 

শৃঙ্গ বিশেষের নাম ব্যঙ্ষটাদ্রি। ব্যঙ্কটগিলি ূ ধরিয়া মিনতি করিয়া তাহাদের গুরুকে, 

মান্দ্রীজের ৩১ ক্রোস উত্তবে অবস্থিভ। | বাচাইতে বলিতে লাগিল। গৌর 

শকাঁকার একাদশ শতাব্দীতে এখানে ; তাহাদিগকে আচার্যোর কর্ণমূলে উচ্চস্বরে. 

রামান্বজাচার্ধ্য শিবমন্দির অধিকার করিয়া; তাঞ্গৌরের উত্তর পূর্বের শিযালী নগর 

বিষ্লুবিগ্রহ স্থাপিত করেন। ত্রিপদী নগর দষ্ট হয়, এখানে ভৈরবীর মৃত্তি আঁছে। 

তিপতির পাহাড়ে অবস্থিত। এখানেও । অনন্তর শচীনন্দন কাবেরী নদীব তীরে 

রামানুজ " গ্রত়িষ্ঠিত রামমৃত্তি রহিয়াছে। | যহাবন, দেবস্থান প্রভৃতি স্থান মহাদেব 

তাহার গর গৌরচন্ত্র পানা নরসিংহ দর্শন ? দর্শন করিয়া শৈবদিগকে বৈষ্ণব করিলেন 

করিয়া শিবকাঞ্ধী ও বিষ্ুকাঁঞ্ধীভে আসিয়! | এবং গ্রুমে ক্রমে কুম্তকর্ণ তীর্থ, পাপ- 

শিব পার্ধতী ও লক্মীনারায়ণ দেখিতে ; নাশন তীর্থ প্রভৃতি দর্শন করিয়। ট্রাণৌ- 

পাইলেন । মান্দ্রাজের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে । বাঙ্গক্ষেত্রে আদিয়া রঙ্গনাথ দশন ক'নয়া 



৫৪৬ নব্যভারত। (অষ্টম খণ্ড, দশম সংখ্যা । 

প্রেমে বিহ্বল হইলেন । মাঁছরার পূর্ধদিকে | পরিণত হইল। বেস্কট ভট্টের ম্বগোষ্টি- 
প্রীগৌরঙ্গ দ্বীণ কাবেরী নদীর ছুইটী [বর্গ গৌরের অলৌকিক চরিত যতই 
শাখা! দ্বারা পরিবেষ্টিত। কথিত আছে ূ দেখিতে লাগিল, ততই তাহাদের তীহার 
যে, রামানুজাচার্ধ্য কর্তৃক রঙ্গনাথ বিষ্ণু- | প্রতি গভীর ভক্তি হইতে লাগিল। গ্রীমস্থ 

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হ্ইয়াছিল। 
রামান্জ বৈষ্ণবদিগের প্রধান তীথস্থান, 

রঙ্গনাঁথের মন্দির প্রাঙ্গণে শ্রীচৈতন্য সংকী- 

শ্রীবাসদ্বীপ ব্রাঙ্গণসজ্জন ও অপরাপর লোক তাঁহার 

করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে ক্রমে সকলেই 
ভবন ও নৃত্যকরিয়া প্রেমে বিহ্বল হইলেন । কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়া হুরিসঙ্কীর্তনে উন্মত্ত 
দেখিয়া বেস্কট ভ্রনামে সেই স্থান-বাসী | হইয়া গেল। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের ব্রাক্মণগণ 

জনক ত্রাঙ্গণ গৌরের প্রতি বড়ই ৰ শ্রীচৈতনাকে স্বগ্রহে আহারের নিমন্ত্রণ 
আট হইলেন এবং কীর্তনাবসানে যত্বের : করিতে লাগিলেন । কিন্ত অবশেষে িঈুক্ণ 

সহিত তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া শ্বগৃহে | সংখ্যা এতই অধিক হইয়া পড়িল যে, চারি 

লইয়া গেলেন। বেস্কট ভট্ট শ্রীবৈষ্ণব । মাসকাল এক এক দিন করিয়া খাইয়াও 
সম্প্রদীয়তুক্ত লক্ষমীনারায়ণ উপাসক। ূ গৌরচন্দ্র সকল নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া উঠতে 

তাহারা তিন সহোঁদর-_ত্রিমল্ল ভট্ট, বেঙ্কট ৷ পাঁরিলেন না । বালক গোপাল ভউ সর্বদ! 

ভট্ট ও শ্রীপ্রশেধানন্দ সরস্বতী। বেস্কটের গৌরের সঙ্গে কালবাপন করেন ও তাহার 
পুত্র গোঁপাল ভট্ট তৎকালে বালক ছিলেন।  ইচ্ছ প্রতিপালনে তৎপর থাকেন । থাকিতে 

শ্রীচৈতন্যের প্রেম চেষী। দেখিয়া বেস্কট থাকিতে গৌবের অপরূপ রূপমাধুলী, 

এতই মুগ্ধ হইলেন যে, €ভাজনান্তে তাহাকে ! অলৌকিক প্রেনভক্তি এবং সুমধুর ব্যবহার 

বলিলেন যে, সম্প্রতি বর্ষাকাল উপস্থিত । ৰ ভাহার শৈশব অন্তঃকরণে চিরমুদ্রিত হইর। 

এই চাতুম্মাস্যে তীর্থ পর্যাটন অসম্ভব । ) গেল; আর অপনীত হইল না। ইহার পর 
অতএব আমি নিবেদন করি যে, এই : ইনি পিতা মাতান স্বর্গারোহণে গৃহ পরিজন 

চারিমান আপনি এখানে থাকিয়া সুখে : ছড়িয়া সম্পূর্ণরূপে চৈতনাচরণ আশ্রর 

সময়াঁতিপাত ককুন্। শ্রীচৈতন্য তাহার । করিরাছিলেন এবং বৃন্দাবনে যাইয়া রূপ- 

মধুর ভাবে মুগ্ধ হইয়া কতই আত্মীয়তা 

| 
ৃ 

হইলে বেক্কট ভট্ট নিজগুহে তাহার বাঁস- 

স্থানাদি নির্দিষ্ট কিয়া দিয়া অতিভক্তির 

'সাঁহত গৌরের সেবা করিতে লাগিলেন । 

শ্রীচৈতন্য ভট্টগৃহে চারিমাস কাল স্থখে | অন্যতম গোস্বামীরূপে 
অখাস্ততি করিতে লাগিলেন । প্রাতঃকালে 

কাবেরীতে ্নান করিয়া রঙ্গনাথ দর্শন করা» 

ছুই সন্ধ্যার সেখানে হরিনাম সংকীর্তন ও 

নৃতযাদি বিলাস করা, ভট্রের সহিত ভগব- 

সনতনের সঙ্গে নিলিত হইয়।] ধর্মমচচ্চায় 

মবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন । 

বৈষ্ণব সমাজে গোপালভট্ট ছয় গোস্বামীর 

পূজিত হইয়! 
আনিতেছেন । 

রঙ্গনাথের মন্দিরে এক ব্রাহ্মণ প্রতিদিন 

প্রাতে গীতা পাঠ করিভ। ব্রাঙ্গণ মূর্খ, 

ব্যাকরণজ্ঞানে বঞ্চিত ; যাহা উচ্চারণ করিত, 

দ্বিয়ক কথোপকথন ও হাস্ত পরিহাস | সকলই অশুদ্ধ ও বিরুত। তাহা শুনিয়া 

করা, তাহার দৈনন্দিন কারের মধ্যে ূ কতলোক তাহাকে পরিহাস করিত, কেহ 



মাঘ, ১২৯৭1) চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম্ম | (৪০) ৫৪৭ 
অপ 

গালি দিত ও নিন্দা করিত। কিন্তু ব্রাহ্মণ | পারিয় চাঁরি মাস কাল ছায়ার গ্ঘায় ভীহার 
সে সব গ্রাহা না করিয়া আবিষ্টচিত্তে অষ্টা- : সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়। কতার্থ হইয়া! গেল । 

দশ অধ্যায় গীতা। যতক্ষণ সমাপ্ত না হইত, ; বেস্কট ভট্রের সঙ্গে গৌরের সখ্যভাব 

৬তক্ষণ ছাঁড়িত না । আরও আশ্চর্য এই ' দিন দিন গাঢ়তর ভইতে লাগিল। বেষ্কট 

যে, সেই মূর্থ ব্রাহ্মণ যাহা পড়িত, তাহার এক জন সোজা লোক) লক্মীনারায়ণে 
এক বর্ণও সে যে বুঝিতে পারিত, তাহার পাঠ অগাধ বিশ্বাসী । গৌরচন্দ্র তীহার সঙ্গে 

শুনিয়! হা! কেহই মনে করিতে পারিত না । , সময়ে সময়ে কত পরিহাসই করিলেন । 

অথচ অধ্যয়নকালে তাহার নপনাশ্রুতে | এক দিন তিনি হাসিতে হাসিতে ভষ্রকে 

বক্ষ-স্থল ভিজিয়! যাইত, পুলকে সর্বাশরীর | জিজ্ঞাসা কর্রিলেন, “তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী 
কণ্টকিত হইত, কম্প, হুঙ্কার, স্বেদ প্রস্থৃতি [ পিল বক্ষঃস্থিতা পতিত্রতা শিরোমণি হই- 

সাৰ্বিক লক্ষণ সকল দেখা যাইত । শ্রীচৈতন্য ' যাও গোয়ালার ছেলে কৃষ্ণকে কেন ভজিতে 

দেবালয়ে ধাইয়া প্রতিদিন এই ব্যাপার : ঢাহয়াছিলেন? আর ইহাতে তাহার 

দেখিয়া বিশ্মিত হইতেন। এক দিন নাহার পাভিত্রত্য ধর্শহইি বা কিরূপে রক্ষা হইল ?” 

পাঠ সমাপ্ত হইলে গৌর তাহাকে নিভৃত ভট্ট গম্ভীরভাবে উত্তর করিল “কৃষ্ণ ও 

স্থানে "জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনার গীতা র নাবারণ, একই তত্ব । কেবল কৃষ্ণেতে লীলা- 

পাঠে এত সুখ হয়, ইহার কারণ? আপনি পিকা এই মাত্র। ইহাতে লক্ষ্মী নারায়ণের 
ইহার কি মর্থ আস্বাদন করিয়া থাকেন 1?) ভাধা ভইয়াও কৃষ্চ ভজন করিতে চাঁভায় 

ব্রাঙ্মণ উত্তর করিল “আদি মুর্খ, শব্দার্থজ্ঞান ৰ হার পাঁতিব্রত্য ধর্মের হানি হইতে পারে 
আমার কিছুই নাই; অশুদ্ধ শুদ্ধ কিছুই না। আমার মোটা বুদ্ধিতে তো এই বুঝি, 

জানি না। কিন্ত যতক্ষণ পড়িতে থাকি, ইহাতে পরিভাস করিতেছ কেন ?” 

ততক্ষণ দেখি যেন অজ্জ্রনের রথে শ্তামল | শ্রীচৈতন্ত ততোধিক পরিহাসবাপ্রক 

স্থন্দব শ্রীকৃষ্ণ অশ্বব্প ধারণ করিয়া যুছু ভাবে বলিলেন “আচ্ছা তাঁ যেন হ'লো) 

মধুন বাক্যে অজ্জুনকে হিতোপদেশ ; কিন্ধ শাস্ত্রে শুনিয়াছি যে, লক্ষ্মী কষ সঙ্গে 

দিতেছেন। তআঁভাকে দেখিয়াই আমার , রাসকেলি করিতে অধিকার পান নুই,৷ 
আনন্বাবেগ হয়। এই জন্য লোকের উপভাস : অথচ শ্রুতিগণ তপস্তা করিয়া ব্রজদেবীর 
সহিয়াও আমি গীতা পাঠ ছাড়িতে পারি ন11,, ৷ দেহ লাভ করিয়া রাসে অধিকারিণী হইয়। 

শ্রীচৈতন্ত ব্রাহ্মণের এই সরল ও অকৃ-' ছিলেন; ইহার কারণ কি ?” 

জিম বিশ্বাস দেখিয়া আনন্দিত হইরা বলি-! ভট্ট এবারে কিছু মুস্কিলে পড়িয়া দিশ' 
লেন “গীতা পাঠ আপনারই সার্থক, ইহাতে : না পাইয়া উত্তর করিলেন “আমি অতি 

আপনিই শ্রেষ্ঠ, অধিকারী” এই বলিয়া! ক্ষুদ্র ব্যক্তি; ভগবানের অগাধ লীলার কি 

ব্রাহ্মণকে গাঁ আলিঙ্গন করিলেন । শ্রীচৈ- বুঝি ? তুমি ঘি বুঝাইয়। দাও, তবে 

তন্যের প্রেমালিঙ্গন পাইয়া! ব্রাহ্মণের ভাব-; কৃতার্থ হই” 
সিন্ধু উলিয়া উঠিল, তাহার মন নির্মল র গৌরচন্জ্র হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 

হইল এবং সে গৌরের মহিমা বুঝিতে ৰ “শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ মাঁধুর্য্য পুর্ণ ও সর্ধ চিত্তা- 

শশী শি ০ শশা শশা ৮ শট শি শী 



৫৪৮ নব্যভারত | ( অষম খণ্ড, দশম সংখ্যা । 

কর্ষক। ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এমন কেহ নাই যে, 
তাহাকে দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে । | 

অথচ মাধুর্য গুণে ব্রজবাসী জন কখন পুক্র 

জ্ঞানে তাহাকে উদুখলে বাধে, কথন সখ! 

জ্ঞানে খেলায় হারাইয়! তীঁভার কাধে চড়ে, 

আবার কখন সামান্য নাচক জ্ঞানে তীাহাঁতে 

আসক্ত হয়; অথচ কেহই তাহাকে ঈশ্বর 
বলিয়া জানিতে পারে না। ব্রজ্জজন ভিন্ন 

এ লীলায় অন্যের অধিকার নাই। সেই 
জন্য শ্রুতিগণকেও ব্রজদেবীত শরীর লইয়া 

এই লীলা সখের অধিকার লাভ করিয়া- 

ছিল। কিন্তু তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী তাহা 

না করিয়া দেবীদেহে রাসবিলাস অভিলাষ 

করিয়াছিলেন ১ তাহাতেই সিদ্ধকাঁম হইতে 
পারেন নাই । কৃষ্ণ 'আমার গো (লা, গোপী- 

গণ তাহার প্রিয়পী। দেবী বা অন্ত স্ত্রী 
কৃষ্ণ অঙ্গীকার করেন না। এখন বুৰ্লে 

তো, “তামার লক্ষ্মী কেন রাস পান নাই ।» 

বেস্কট ভট্টেব মনে এত দিনে এই অভি- 
মান হইল যে, নাবায়ণই স্বয়ং ভগবান এবং 
তাহার ভজনই সর্ব শ্রেষ্ঠ। 

মুখে নারায়ণ হইতে শ্রীকঞ্চের গৌরবাধিক্য 
শুনিয়া তিনি ম্লান মুখে নীরব হইয়া থাঁকি- 

লেন। শ্রীচৈতস্ক তাহার মনের অবস্থা 

বুবিয়া পরিহাসটীকে আরও গভীর করিবার 
জন্য বলিলেন “ভষ্টজ! সন্দেহ করিও না। 
শ্ীক্ষষ্ণই পূর্ণ ভগবান; নারায়ণ তাহার 
শীশ্ব্য্যরূপ বিলসিত বিগ্রহ মাত্র। শ্রীরষ্খের 
এই অসাধারণত্ব হেতু নারায়ণের শক্তি 
লক্ষ্মীর কৃষ্ণের প্রতি এত তৃষ্ণা। অথচ 
নারায়ণ গোপীদিগের চিত্তাকর্ষণ করিতে 
একটুও সমর্থ নহেন। কোন সময়ে গোপী- 
দিগকে কৌতুক করিতে শ্রীকৃষ্ণ চত্ভূ্জ : 
নারারণ বিগ্রহ ধরিযাভিলেন; কিন্তু 

এক্ষণে গোঁরের 
| তোমার প্রাণে যে ক্লেশ দিলাম, 

কার্ড আস 

। গোগীরা তাহ। দেখিস মুখ ফিরাইয়া- 

শী আস 
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ও ভক্তিতত্ব শুনাইয়। 

ছিলেন । 

এই সব কথ শুনিয় বেস্কট ভট্টের মুখ 

শুকাইয়া গেল এবং কৃষ্ণ অপেক্ষা স্বীয় 

অভিষ্ট নারাঁয়ণের অপকর্ষতা শুনিয়া! তিনি 

মনে মনে বড়ই ছুঃখিত হইলেন. পরম 
কারুণিক শ্রীচৈতন্ত তাহার ছঃখ নিবারণ 

জন্য পরিহাস রাখিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, 

“বন্ধে ! ছুঃখ করিও না। আমি তোমাকে 

পরিহাস করিয়াছি । নারায়ণে ভোমার 

অবিচলিত বিশ্বাস দেখিয়া ভূয়সী প্রশংস! 

নাঁকরিয়! থাকা যায় না। বান্তবিক কথা 

এই যে, ঈশ্বরতত্তবে ভেদ বুদ্ধি করা মহা! অপ- 

রাঁধের কথা । যেমন একই মণি অশাধারান্দি 

ভেদে নীল, লোহিত, পাত, নান! বর্ণে 

স্থরঞ্জিত হইফা পৃথকরূপে শোভা ধারণ করিয়া 

থাকে, তেমনি উপাসনাভেদে একই ভগবান 

নানা ভক্তের চিত্তে বিশ্বাসানুবূপ নানা রূপে 

প্রতিভাত হইয়া? দেখা দেন। ইহাতে লক্ষ্মী 
ও গোপী, কৃষ্ণ ও নারায়াণে ভেদ করিবার 

কোন কারণই নাই। পরিহাস করিয়া 

তজ্জন্ত 
আমাকে ক্ষনা কর ।” 
এই কথা শুনিয়। বেস্কট ভট্ট হর্ষোৎফুল্প নয়নে 

গৌরের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞ হইয়াঁও তাহার 

অনাধারণ এশ্ব্ধ্য উপলব্ধি করিয়া বলিলেন, 

“আমি অতি পামর জীব 3 ধন্য আমি যে 

লক্ষী নার।£ণের কৃপায় তোমাব এখানে 

শুভাগনন হইয়াছে। তুমি সাক্ষাৎ, ঈশ্বর ; 
তাই কপ! করিয়া! আমাকে শ্রীক্ণের মহিম! 

কতার্থ করিলে 1”, 

ভট্ট এই বলিয়া গৌষের চরণে পড়িলেন ও 

গৌরও তাভাকে আলিঙ্গন দানে স্ুুখী 
করিলেন। 



মাঘ, ১২৯৭।) 

এইরূপে চাতুর্মান্ত পূর্ণ হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ 
রঙ্গনাথ দর্শন করিয়! পুনরায় তীর্থ ভ্রমণে 

, যাত্রা করিলেন। বেঙ্কট ভউ সগোষ্িবর্গে 

কাদিতে কাঁদিতে অনেক দূর তাঁহার অন্ু- 

গমন করিলেন। তখন শ্রীচৈতন্ত তাহাঁ-' 

দিগকে, সাম্বনা করিয়া গৃহে পাঠাইয়। 

দিলেন এবং নীলাদ্রির শু বিশেষ খষভ 
পর্বতে আসিল নারায়ণ দর্শন করিলেন । 

' এখানে আসিয়া গৌরচন্ত্র শুনিলেন যে, মাধ- 

বন্দর পুরীর প্রধান শিষ্য ও তাহা গুরু 

ঈশ্বর পুরীর অধ্যাত্ম ভ্রাতা পরমানন্দ পুরী 

তথায় চাতুর্খাস্ত যাঁপন করিতেছেন । গৌর 

অতি মাত্র ব্যগ্র হইয়া! তাঁভার সহিত সাক্ষাৎ 

করিলেন এবং একত্র কৃষ্ণ কথ। রঙ্গে তিন 

দিনগপর্যান্ত যাপন কনিলেন। 

দেখির। বঙ্গদেশে গঙ্গা সাঁমে যাউব 1 গৌর 

বলিলেন “আপনার নিকটে সর্বর্দী থাকিতে 

আমার ইচ্ছা; আপনি আমার প্রতি সদয়. 

হইয়া বঙ্গদেশ ভইতে যদি পুরুষোত্বমে 

ত্যাবর্তন করেন, তবে ভাল হয়; তাহা 

হইলে আমিও তত দিন সেতুবন্ধ হইতে 
ফিরিয়া আসিয়া আপনার সহিত মিলিত 

হইতে পারিব |, ইহার পর পুরী মহাশয় 

পুরুষোত্তমে চলিয়া গেলেন এবং গৌরচন্ত্ 

শ্রীশেলে আসিয়া শিবছুর্গা দশন করির! 

কামকোষ্টি বা বর্তমান কন্থুকোঁলম নগরে 

আসিয়া উপনীত হইলেন। এই নগর 

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্্ম । (৪ ০) 

পরমানন্দ ! 

পুনী বলিলেন “আমি সম্প্রতি পুরুষোতস্তম 

শপপাতিশিশী শিট চক বা 

| মাছুরা নগরে গৌরচন্ত্র কৃতমাল! নামক 
। নদীতে নানাবগাহন করিয়াছিলেন । বোধ 

হয়, ভীগের নামই ক্কৃতমাল। হইবে। সে 

' যাহা হউক, এই নগরে একটা রামতক্ত 
ব্রাহ্মণ গৌরকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া স্ব 
ভবনে লইয়া গিয়া বেলা ছুই প্রহর পর্য্যন্ত 

পাকাদির কোনই আয়োজন করিল না। 

তাহা দেখিয়া শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাস! করিলেন, 

পাক হইুলনা কেন? ব্রাঙ্গণ রাঁমভাবে 

বিভোর ছিল, উত্তর করিল, কি করিব 
মহাশয় ! আমার অরণো বাস, বনের মধ্যে 

তো পাক সামগ্রী কিছু পাওয়া যায়না । 

লক্ষণ বনাশাক, ফল মূল আনিতে গিয়া 

ছেন। তাখ। আসিলে সীতা ঠাকুরাণী 

রন্ধন করিবেন। গৌরচন্দ্র তাহার উপা- 

মন[র ভাব দেখিয়া বড়ই সুখী হইলেন। 

তখন ব্রাঙ্গণ আন্তে ব্যস্তে পাক করিয়। 
| অতিথিদ্িগকে ভোজন করাইয়া নিজে 
উপবাসী থাকিল। গৌর স্ুধাইলে সে 

কাদিতে কীদিতে বলিতে লাগিল যে, 

জগদাঁত্মী জগতলন্ষ্মী সীতাদেবীকে রাক্ষসে 

স্পর্শ কনিফাছেন, একি প্রাণে সয়? 

আমার জীবনে কাঁজ নাই, জলে প্রবেশিয়। 

মরিব ?+ চৈতন্যদেব তাহাকে সাস্বনা 

দিবার জন্য বলিলেন, “আপনার বুঝিৰার 

ভুল হয়েছে; সীতার মুদ্তি প্রকৃত নয়। 
৷ উহা চিদানন্মময়ী। তাহা স্প করিবার 
শক্তি দুরে থাকুক, প্রকৃত চক্ষু দর্শন 

তাঞ্জৌরের উত্তর পূর্কর একটা প্রসিদ্ধ: তীর্থ ৰ করিতে সমর্থ নহে। রাঁবণের সাধ্য কি 

স্থান। ইহা! প্রাচীন কোল রাজ্যের রাঁজ-! সীতাকে হরণ করিতে? সে সীতাকে 
ধানী*ছিল। কামকোঠ্ি হইতে গৌরচন্ ূ স্পর্শ করিতে গেলে সীতা অন্তপ্ধান হইয়া 
দক্ষিণমথুরা বা মাছুরা নগরে আসিয়া! উপ-; ছিলেন। মায়াময়ী সীতাককাতি রাবণ ছুইজ্া- 
নীত হইলেন। এই নদী ভিগে নদীর: ছিলেন মাত্র। আমার এই 'ঢাখা। ঠিক, 

তীরে, কিন্তু বৈধখ কবি লিখিয়াছেন নে, । আপনি বিশ্বাস কিনা ছঃখ দূত করুন|” 



€৫০ নব্যভারত । (অফম খণ্ড, দশম সংখ্য। | 

্াঙ্ষণ” আস্ত হইলে গৌলচন্দ ছুর্বেসন সন] উপস্থিত হইল। তৎকালে । এ দেশে ্ ট- 
নগরীতে রঘুনাথ, মহেন্দ্রশৈলে পরশুরাম । মারী বা ভর্ভৃহরি নামে এক ধর্শা সম্প্র- 
দেখিয়া সেতুবন্দে যাইয়া ধন্গতীর্থে নান করি- ; দারী লোক ছিল। উহা'রা ভর্তৃহরিকে স্বীয় 
লেন। রুতমালার সাগর সক্গমন্থানে সেতু-বন্ধ | সম্প্রদায় প্রবর্তক বলিয়া স্বীকার করে এবং 
অবস্থিত। সেখানে নৌকায় উঠিয়া ধনু | স্ত্রী পু, পশ্বাদি পণ্ড এবং অস্ত্র শন্্ লইয়া 

প্রণালী পার হইয়া রামেশ্বর দ্বীপে যাইতে ূ দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় । :পাঠক 
হয়। গৌরচন্দ্র রামেশ্বর শিব দশন করিয়! | মহাশয়ের স্মরণ আছে যে, শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে 
বিশ্রামান্তে বিপ্রসভাঁয় কৃুর্ম পুরাণ শুনিতে ; কুষ্খদাস নামে এক ব্রাঙ্গণ আসিয়াছিল। 

গেলেন। সেখানে পতিব্রতা উপাখ্যান | ভষ্টমারীগণ তাভাকে সুন্দরী স্ত্রীর সহিত 

মধ্যে রাবণ কর্ভক মারা সীতাহরণ বৃত্তান্ত | বিবাঙ দিয়া ধন উশ্বর্যা দিবে বলিয়া ভুলাইয়া 
শুনিয়া নিজের ব্যাখ্যার পোনক প্রমাণ | আপনাদের দল মধ্যে আনিয়া রাখিয়া 
পাইয়া তাহার পরিচিত রানভক্ত ত্রাঙ্মণ- | দিল। শ্রীচৈতন্ত জানিতে পারিয়া ভট্ট 

ূ 
দিগের সই পুথি সংগ্রহ করির| | মানীদিগের আড্ডায় গিয়া বলিলেন, “দেখ 

লইলেন্। তরন্তর তিনি পুনরার দক্ষিণ; ভোনরাও সন্নযাপী, আমিও সন্ন্যাসী । বে" 
মথুরার আঞজগয়া সেই পুস্তক রামদাসকে । । আমার ব্রাঙ্মণকে চোমরা আট্কাইয়া নখ, 

দিলে সে অতি আনন্দিত হইল এবং নান। । এ কি ভাল ভয়?” এই কথা শুনিয়া দল্গ্ 

প্রকান্ে গোরচন্দের স্তব করিরা দেদিন প্রকুতি ভট্টমাবীগণ অস্ত্র শন্্ লইয়া াভাকে, 
অভিথি সৎকার করিয়া স্ঠাভাকে বিদায় | মারিতে ক্রমণ করিল। কিন্তু কে জানে 

দিল। প্রীটচভনা এখন তাঅপর্ণী নদীর | কি আশ্চর্য, 'তাভাদের অস্ত্র সকল ভাত 
তীরে ভীরে পাণ্ড রাজ্য ভ্রমণ করিতে : হইতে পড়িয়া পরস্পরের গাঁয়ে আঘাত 
লাগিলেন। বর্তমান টানিভেলী জেলা (লাগিল । ইভাঁতে ভট্টমারীগণ কে কোন্ 
এই রাঁজোর অন্তর্গত ছিল এবং দক্ষিণ ূ দিকে পলাইতে লাগিল; তাঁহাদের স্ত্রী পুল্র 

মথুরা উহার রাজধানী ছিল। এই স্থানে ৷ কাদিরা বাঁকুল হইল, একটা মহা হূলস্থুল 
বহুতপ্ন, হিন্দু কীন্তি এখনও বিদামান রহি- : পড়িয়া গেল। এই সুযোগে প্রীচৈতন্য কৃষ্ণ 
য়াছে, তৎপরে গৌরচন্দর এই সব স্থানে । দাসকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার চুলে ধরিয়া 
দেখিলেন নয় ত্রিপদী, চিন্নড় তালা, | বলে টাঁনিবা লইয়া দৌড়িতে লাগিলেন এবং 
ভিলতাক্ী,  গজেন্ছ্র যোগ্ষণ, পানাগড়ি, তাভাকে উদ্ধার করিয়া দেই দিনেই পয়স্থিনী 

চামতাপুর, ভ্রীনৈকণ্ঠ, লয় পর্বতে অগ- ; বা পাপনাশিনী নদীর তীরস্থ কোন ভর 

স্ত্যাশ্রম, কন্তাকুমারী এবং ভামলীতলা। । গ্রামে ফাইয়। আশ্রয় লইলেন। এই স্থানে 

তৎপরে গৌরচন্ত্র মালাবর উপকূলে মল্লার | আদি কেশব মন্দিরে শ্রীচৈতন্ত. নৃত্য কীর্তন 
বা মালাবর দেশে আগমন করিলেন । র করাতে তাহা ভক্তিভাব দেখিয়া বহু 
এই দেশ এখন ষাক্রীজ প্রেসিনডন্দীর ৰ লোকে তাহার প্রতি আকুষ্ট হইল। 'এখানে 

একটা জেলা, প্রধান নগর কাঁলীকট। ৃ তিনি “ত্রহ্মসংহিতা” নামক ভক্তিপূর্ণ এক 
| 

এখানে আসিলে গৌরের একটী বিপদ | আধ্যাত্মিক গ্রন্থ পাইয়! অতি যতের সহিত 



মাঘ, ১২৯৭1) চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধন্্ন । (৪০) ৫৫১ 

লেখাই লইলেন। 'পরবর্ভা সময়ে এই 
গ্রন্থ 'ও কৃষ্ণ কণ্ঠামূত তীহার ধর প্রচার 

পক্ষে অমোধান্ত্র স্বরূপ হইয়াছিল। ইহাতে 

গোবিন্দ মহিমা! ও কৃষ্ণতত্ব অতি বিশদরূপে 

বর্ণিত আছে । “ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চি- 

দানন্দ: বিগ্রহ, ইত্যাদি শ্লোক ত্রহ্মসংভি- 

তার। ছুঃখের বিষয় এই যে, এমন মুল্যবান 
গ্রন্থের প্রথম পাঁচ অধ্যায় ভিন্ন অবশিষ্টাংশ 

এখন পাঁওয়। যাঁর না । তত্পরে গৌরচন্দর 
মধ্বাচার্য্যের দীক্ষা স্থান অনন্ত পঞ্সনাভে 

আসিয়া অনন্তেখ্বর শিব দেখিলেন এবং 

তথা! হইতে শ্রীজনার্দন দেখিয়া পয়োঞ্ি 

ব! পুতি নামক শ্রীমন্মধ্বাচা্যের প্রতিষ্ঠিত 
“দেব' স্থানে আসিলেন। ততৎপরে 

শুঙ্গঠিরি বা শ্রঙ্গপুরে শঙ্করাচাধ্যের প্রতিষ্ভিত 

শিংহারী মঠে আসিলেন। এই 

'কোচিন দেশে তাঁঙঈ্গভদ্রা নদী তীরে অবস্থিত 

এবং এখানে শঙ্করাচাধ্য সরস্বতীর পাদ 

পীঠের নিকট ভারতী সম্প্রদায় স্ষ্টি করিনা | ৰ 

ছিলেন। ইহার পর শ্রীগৌরাঙ্গ তুলব দেশে 
ত্ঃসন সম্প্রদার প্রবর্তক শ্রীমন্মধ্বাচর্যোর 

প্রধান স্থান উদিপী নগরে আসিয়া-উড়,গ 

কুষণ দর্শন করি সী হইলেন। এই স্থান 

সমুদ্র হইতে ১৪ ক্রোশ দূরে স্থিত। উড়,প 

কৃষ্ণ সম্বন্ধে কিশ্বদন্তী আছে যে, কোন বণি- 

কের অর্ণবপোত দ্বারিকা হইতে আসিতে 
ভুলব দেশের উপকূলে সমুদ্র মধ্যে জলমগ্র | 

হয়। এই পোত মধ্যে গোপীচন্দন মৃত্ি- 

কার মধ্যে বাল গোপাল মুত্তি লুক্কায়িত 

ছিল। মধব চার্ধ্যকে স্বপ্লাদেশ হওয়ায় ভিনি 

উহা! * আনিয়া উদ্দিপী নগরে প্রতিষ্ঠিত 

করেন। মধ্বাচার্যযের অন্ধুবন্তীগণকে তত্ব 

বাদী বল! যাঁর । তত্ত্বাদীগণ গৌরকে মায়া- 

বাদী সন্ানী জ্ঞানে প্রথমে বড় একট। 

শপ পপসপস্পপ পিসী শিপ 

তি 

স্থানে 
] 

| | নর 

গ্রাস করে নাই; পরে তাহার ভৌত 

প্রভাব দেখিয়। সন্মান করিরাছিল। শ্রীচৈ- 

তন্ত তাহাদিগকে সাধ্য সাধন তত্ব জিজ্ঞাস! 

করিলে তত্বাচার্ধ্য কহিলেন শ্রীকৃষ্ণে কর্া- 

গণ করিয়া পঞ্চবিধ মুক্তি লাভ করাই শ্রেষ্ঠ 
সাধন ।৮ গৌর ত্াভাদিগকে শান্াদি প্রমাণ 

দ্বার! বুঝাইয়া দিলেন যে, কৃষ্ণ ভক্তের পক্ষে 

কর্ম ও মুক্তি দুইই পরিত্যজ্য। শ্রবণ 

কীত্তনাদ্দি নববিধ ভক্তিযোগে প্রেম ও 

সেবা লাঁভই পরম সাধন । তখন তত্ববাদী- 

গণ বিচারে পরাস্ত ভইষ1 তাহার শরণাপন্ন 

হইলেন। ইহার পর গৌরচন্ত্র নিম্নলিখিত 

নীর্থ স্থান দর্শন করিলেন ,- ফন্তুতীর্থ, জিভত- 

কুপ বিশালা, পঞ্চাগ্পরা, গোঁকর্ণ, শিব, 

দ্ৈপায়ণি, স্থুপারক, কোলাঁপুরেরদৈবালয়াদি 
এবং পাওুপুর বা পাগারপুর 1৮ পাঁগার- 

গন বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর অন্বর্গত ভীম 

তীরে অবস্থিত। ইন কিঠল বা 

পথুল ভক্তদিগের প্রধান স্কান। এখানে 

| বিঠল বা বিথুল দেবের মন্দির আছে” 

শ্রীগৌরাঁঙ্গ &ঁ মন্দিরে নৃত্য কীর্তন করিলেন। 

বিঠল-ভক্তগণ বিঠল দেবকে বিষ্ণুর নবম 
অবতার বুদ্ধদেব বলিয়। বিশ্বাম করেন। 

ইহাদ্রিগকে এক প্রকার বৌদ্ধ বৈষ্ণব বলা. 
যাইতে পাঁরে। পুগুলিক নামক ব্যক্তি এই 

সম্প্রদায়ের প্রবর্তক । এই সময়ে মীধবেক্দ 

পুরীর অন্যতম শিষ্য শ্রীরজ পুরী ই গ্রামে 

কোন ব্রাক্গণ গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন । 

জীচৈতন্ত এই শুভ বার্তা পাইয়া ব্যাকুলাস্তঃ- 

করণে যাইয়া পুর্ীকে দশন করিলেন এবং 

প্রেমাবেশে তাহাকে সাঙ্গ দ্ডবৎ প্রণাম 

করিলেন । শ্্রীরঙ্গ পুরী গৌরের “প্রম পুলক 

অশ্রু কম্প দেখিরা প্রসন্ন চিন্তে ললিলেন, 

“শ্রীপাদ! উঠ) তোমাকে দেখিণ মনে 

রশি 



নব্যভারত। (অষ্টম খণ্ড, দশম সংখ্যা । 

হইতেছে যে, আমার 1 ইষ্টদেবের সহিত 
তোমার কোন সম্বন্ধ থাকিবে ; নইলে এরূপ 

প্রেম লক্ষণ তে। অন্যত্র সম্ভবে না।” শ্রীটচ- 

তন্ত বিনীত ভাব ঈশ্বরপুরীর সম্বন্ধ জ্ঞাপন 
করিলে উভয়ে প্রেমানন্দে গলাগলি নৃত্য 

কীর্তন ও ভাবাবেশে ক্রন্দন করিলেন। 

এক দিন শ্রীরঙ্গ পুরী তাহার জন্মস্থান 
কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি নবদ্বীপের 

নাম করিলেন। পুরী ইহাতে উত্তর করি- 

লেন “আমি আমার গৌঁসাইর সঙ্গে একবার 

নদীয়ায় গিয়াছিলাম এবং জগন্নাথ মিশ্র 

নামক ব্রাহ্গণের গৃহে অতিথি হইয়াছিলাম। 

জগন্নাথ পত্বী শচীদেবী রন্ধন কাধ্যে অদ্ধি- 

তীয়া; তিনি আমাদিগকে অপূর্ব মোচার 

ঘণ্ট রাধিয়া খাওয়াইয়াছিলেন, তাহার 

আশ্বাদ এখনও ভুলিতে পারি নাই'। আহা 

তাহাদের এক যোগ্য পুল্র অতি অন্ন বয়সে 

সন্ন্যাস গ্রহণ করিনা শঙ্করারণা নাম লইয়া 

দেশ পর্যটন কর্দতে করিতে এই তার্থে 

আপিয়। সিদ্ধি প্রাপ্ত হইরাছেন ।”” শ্রীচৈ তম্ 

ভর করিলেন, পপুর্বাশ্রমে শঙ্করারণ্য 

আনার ভ্রাতা এবং জগন্নাথ আমাব পিভা1% 

কষ্চকথ। আলাপনে ও এইরূপ প্রসঙ্গে পাচ 

সাত দিন কাটিনা গেলে শ্রীরঙ্গ পুরী দ্বারকা 

তীর্থ দর্শনে গমন করিলেন। আীচৈতন্য 

গৃতস্থ ব্রাহ্মণের অন্থনোধে আরও চারি 

দিন তথায় অবস্থিতি করি পর্য্যটনার্থে 

বহির্ণত হইলেন এবং বর্তমান ভাইড্রাবাদ 

রাজ্যে কৃষ্ণা নদীর তীরে তীরে নানা দেশ 

ভ্রমশ করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে 

'তনি এক গ্রামে আসিয়' ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর মধ্যে 

কৃষ্ণকর্ণামৃত”, নামক কৃষ্ণলীলা বিষরক মধুর 

গ্রন্থ অধীত হইতেছে, শুনিতে পাইয়া প্রেমে 

বিহ্বল হইয়া গেলেন । এবং অনুসন্ধানে | 

[শর্করা বিল্লমঙ্গল ঠাকুরের জীবনের 
কথা শুনিতে পাইয়া আবিষ্ট হইলেন এবং 
অতি যত্বের সহিত তিনি এ গ্রন্থথানি 

সংগ্রহ করিয়া লইলেন। সিদ্ধীস্ত বিষয়ক 

ব্রহ্ম সংহিত! এবং লীলা বিষয়ক কৃষ্ণকর্ণী- 

মৃত, এই ছুই গ্রন্থ পাইয়া চৈতন্ত দেব 
মহা আনন্দিত হইলেন এবং ভক্তদিগকে 
উপহার দ্রিবেন বলিয়া অতি যত্তের সহিত 

রাখিয়া দিলেন। তত পরে তিনি কৃষ্ণার 

তীর হইতে উত্তর পশ্চিমাভিমুখে নানা 
রাজা ভ্রমণ করিতে করিতে তাপী ব৷ 

তাণ্তী নদীর তীরে মাহেশ্বীপুর নামক 

গ্রামে আসিয়া! নদীতে অবগাহন করিলেন। 

রুষ্ণা হইতে তান্তী বহুদূরে অবশ্থিত।' 

মাহেশ্বতীপুরে আসিতে আ্ীচৈতন্যে €য যে 

স্কান দিরা 'আসিয়াছিলেন, বৈষ্ণব গ্রন্থে 

তাহার নামোলেখ নাই । বোধ হয় তিনি 

বর্তমান হাইদ্রাবাদ রাজা ভ্রমণ করতঃ 

বেরার ও নাগপুরের মধ্যদিয়া তাণ্ত্ী 

তীরে আসিয়া থাকিবেন। ইহার পর 

নানা দ্রেশ পরিদর্শন করিতে করিতে গৌর- 
চন্দ্র নর্্দা নদীধারে আগমন করিলেন 

এবং ধন্ুুতীর্ঘ দর্শন করিয়া নির্বিন্ধ্যা বা 

বর্তমান কালী সিষ্কু নদীতে ন্ানাবগাহন 

করিলেন । সেইস্থান হইতে তিনি পৌরা- 

নিক ঝ্রম্যমুখ পর্বত দেখিয়া দগুকারণ্যে 

আসিয়া উপনীত হইলেন। এখানকার 

বনমধ্যে অতিবুদ্ধ, অতিস্থল ও অতিউচ্চ 

সপ্ত তাঁল বৃক্ষ ছিল; কথিত আছে শ্রীচৈতন্য 

তাহাদিগকে আলিঙ্গন করায় "তাহারা 

অন্তহিত হইয়া গিয়াছিল। এখান হইতে 
শ্রীচতন্য রামার়নোল্লিখিত পম্পাসরোবরে 

ন্নান করিয়া পঞ্চবটাীবনে গমন করিলেন 

এবং ভ্তথা হইতে বর্তমান আহম্মাদাবাদ 
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নগরের উত্তর পশ্চিম নাসিক ত্রান্থবক ব। জানার; টাকে হাতী খোড়া না কোঁলা- 
নাসিক নগরে গমন করিয়া ব্রঙ্গগিরি 

; হইয়া গোদাবরীর উৎপত্তি স্থান কুশাবর্তে 
গমন করিলেন; এখানে গোদাবরীর সপ্ত 

শাখা মিজিত হইয়া গোদাবরী নাঁমে 

প্রবাহিত হইতেছে । সপ্ত গোদাবন্ী দর্শন 
করিয়া! গ্রোদাবরীর ধারে ধারে নানা 
দেশ পর্য্যটন করিতে করিতে চৈতন্য প্রভূ 

পুনরায় বিদ্যানগর বা রাজমহেক্্রীতে 

আসিয়া রাজ! রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ 

করিলেন। পুনগিলনে উভয়েই মহা আন- 

ন্দিত হইলেন এবং গৌরচন্দ্র রামানন্দকে 
স্বীয় তার্থ বৃত্তান্ত শিবৃত করিয়া ত্রহ্গ- 

সংহিত্তা ও কৃষ্ণকর্ণামৃত উপটৌকন 
দিলেশ। শ্রীচৈতন্য বলিলেন, তুমি যে সব 

সিদ্ধান্ত পুর্ব্বে আমাকে শুনাইরাছ, এই 

' দুই শ্রন্থ তাহাই সাক্ষ্য দিতেছে । রামা- 
নন্দ রায় গৌরের সঙ্গে গ্রন্থদ্ধয় পাঠ 

কৰিয়। সুখী হইলেন এবং নকল করিখা 

'লইয়া আসল গ্রন্থ গৌরকে ফিরাইয়া 
দিলেন। পুনরায় ছুই বন্ধৃতে পাচ সাত 
দিন 'রাত্রিতে নান! প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। 

রামানন্দ বলিলেন, তোমার ইচ্ছান্ুসরে 

অ।মি রাজাকে লিখিয়াছিলাম, মহারাজ 

দয়া করিয়া আমাকে নীলাচলে যাইতে | এক মহা ব্যাপার । 

অমি যাইবার উদ্যোগ | বাস্ত| ঘাট ভাল ছিল না,সে সমবতর একাকী আদেশ দিয়াছেন । 

করিতেছি । 

হল থাকিবে । তোমার তাহ! ভাঁল লাগি- 

বেনা। ভুমি আগে যাত্রা কর, আমি 

দিন দশেকের মধ্য সব সমাধান করিয়! 

তোমার অনুগমন করিতেছি । ইচ্ার 

পর শ্রীচৈতন্য বিদ্যানগর হইতে যাত্রা 
করিয়' পুর্বব পরিচিত পথে হাটিতে হ্াটিতে 
আলালনাথে আপিয়া উপনীন্ত হইলেন, 
এবং সঙ্গী“কঞ্চদাঁস ব্রাঙ্গণ দ্বারা নিত্যা 

নন্দাদির নিকট আগে সংবাদ পাঁঠাইয়া 

দিনা নিজে পাছে পাছে যাইতে লগিলেন। 

ভক্তগণ তীঁহাঁর প্রত্যাণনন সংবাদ পাইয়া 
আনন্দে নাচিতে নাঁচিতে আসিয়া পথিমধ্যে 

ঠাভার দর্শন প:ইয়া জুখ সাগরে ভাসিতে 

লাগিলেন । সার্বাভৌম ভট্টাচার্য্য, জগন্লাথের 

প্রান পাঁগ্ডা 'ও উৎকল পাঁজের ইষঈটদেব 

সশা মিশ্র প্রঙ্রতি বড় বড় সন্তরান্ত লৌক 

স্মপ্র তীরে ত্বাহার সঙ্গে আসিয়া সাক্ষাৎ 

কবিলেন এবং সকলে একত্র জগন্নাথ দর্শন 

করিয়া! প্রীচৈতন্য সার্ধভৌমের আলয়ে 

যাইয়া অবস্থিতি করিলেন ও বন্ধুগণের 

নিকট তীর্থ যাত্রা বৃত্তান্ত বলির! সমস্ত রাত্রি 

জাঁগরণ করিলেন । 

শ্রীচৈতন্যের জীবনে এই তীর্থ শন্ম্ণ 

যখন রেলওয়ে ছিল না, 

পদত্রজে ব্যান ভন্ুুক প্রভৃতি হিংজ জন্তব 

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, আমিও : পুর্ণ ছুর্গম পথে এত দেশ ভ্রমণ করা কম 

তো সেই জন্য এখানে আসিয়াছি। 

রাজা বলিলেন, আমার এখনও সব 

কাজ সারা হয় নাই। বিশেষতঃ 

টা৯ 

পুরুষর্থের পরিচায়ক নহে । 

ভ্ীজগদীশ্বর €প1 



আদিশুর ও বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ। 

(৩৮২ পৃষ্ঠার পর |) 
বঙ্গজ কুলাচাধ্যগণ বলেন, মহারাজ 

বল্লালসেন দেব বঙ্গজ কায়স্থদিগকে চারি 

শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন, যথা, কুলীন, 

মধ্যল্য, মহাপাজর এবং অচলা। আমর 

ঘটকদিগের এই বাক্য সঙ্গত বলিয়া 
স্বীকার করিতে পারি না। কারণ “মধ্যল্য” 

শ্রেধী চন্ত্ুত্ীপ রাজ্যের স্থাপনকর্তী রাজা 
দৃনুজমর্দন দেব কর্তৃক সংস্থাপিত হইয়াছে। 

ইহার সহিত বল্লালের কোনরূপ সংশ্রব 
নাই। ইহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহা- 
রাজ বল্লালমেন সপ্তবিংশ বংশীয় কায়স্থকে 
বিশেষরূপে সন্মানীত করিয়া তাহাদিগকে 

ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন । কুলীন ও 
মহাপাজ্র বা সন্মোলিক । ফাহারা নবগুণ 

সম্পন্ন তাহারা কুলীন, ধাহারা সপ্তগুণ সম- 

স্বিত, তীহার। সন্মৌলিক । তদ্যতীত অন্তান্থ 
মৌলিক কায়স্থগণ অচলা আখ্যা প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। চন্ত্রদ্বীপপতি দম্ুজমর্দনের 

শ্রেণী বিভাগ কালে মৌদ্গল্য দত্তদিগকে 
মধ্যল্য শ্রেণীতে গণনা কর! হইয়াছে । কিস্ত 
বল্লালের সমম দত্বের কুল নষ্ট হয় নাই। 

এইজন্ত অদ্যাপি বিক্রমপুর সমাজে কাঠালী- 

যার দত্তগণ অদ্ধ কুলীন বলিরা পরিগণিত 

হইতেছেন। আদিশুর কিনব! বল্লালের সময় 
দত্তদিগের কুল নষ্ট হইবার কোনও যুক্তি- 

সঙ্গত প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হইতেছি না। 

পরবস্ধী ঘটকগণ নিতান্ত অজ্ঞের হ্যায় 
লিখিয়াছেন । 

“দৃত্তবংশ সমুডূতা নারায়ণো মহারুতিঃ। 

কার স নৃপতিঃ তং নিষ্কুলং বিনয়াদ্ধীনং ॥ 

বল্লালের পুত্র লক্ষণ সেন দেবের শাসন- 
পত্রেও যে নারায়ণ দত্তের কীর্তি বিঘোষিতত 

হইতেছে, সেই নারায়ণদত্ত আদিশুর কিনা 

বল্লাল কর্তৃক নিষুল হইয়াছিলেন। ইহ! 
নিতান্তই অজ্ঞের প্রলাপ বলিতে হইবে। 
ভূগর্ভ হইতে তাত্্রশাসন ও প্রস্তর লিপি 
সমূহ আবিষ্কৃত হইয়া কুলাচার্ধ্যদিগের 

সর্ধবজ্ঞত্ব লোপ করিবে, ইহা তাহার! স্বপ্নেও 
চিন্তা করিতে পারেন নাই। আমরা ইহা 

মুক্তক্ঠে বলিতে পারি, বল্লালের সময়ে ঘোষ, 
বস, গুহ, মিত্র ও দত্ত ( মৌদ্গোল) ) এই 
পঞ্চবংশীয় কায়স্থ কুলীন শ্রেণীতে নিবিষ্ট 

হইয়াছিলেন। * 
কান্কুজাগত দশরথ বস্থুর ছুই পুত্র পরম 

বনু ও কষ্জ বস্থ। পরম বঙ্গদেশে ও কৃষ্ঃ 

বস্তু দক্ষিণ রাঁঢ়ে বাপ করিতেছিলেন। উত্তর 
কালে কৃষ্ণ বসুর বংশে আলঙ্কার নামক 

এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাঢ় 

দেশ পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গে বাস করিয়া 

ছিলেন। তদমুসারে অলঙ্কাবের সস্তান 

সম্ততীগণ ও বঙ্গজ বলিয়া পরিগণিত হইয়া- 
ছেন। কিন্তু বল্াল কৃত মর্যাদা স্থাপন 

কালে পরম বস্থুর উত্তর পুরুষ লক্ষ্মণ ও পৃষণ 
বঙ্গজ বস্থুদিগের শীর্ষ স্থানীয় ছিলেন । * 

* ঘকটদিগের কুলজীগ্রস্থে কান্যকুজাগতে দশরখ 

বন্র পুত্র পরম বন ও কৃষ্ণ বহধ। পরম বহর পুন্ত 
লক্ষ্মণ ও পৃষণ। ব্রাঙ্ষণদিগের বংশ।বলী গণন]| করিয়া 

দেখা যাইতেছে যে (সেনরাজগণ ১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টবা) 

আদিশুরের প্রায় তিন শতার্ধীর পর বলাল আবিষ্কৃত 

হন। এমত স্থলে আছ্বিশূরের সমসামায়িক দশ- ৩৪৭০০ তর টিউটর উরি টি রিট রাতে াটিরিরিতিরারেহরন 



৫৫৫ 

জুভাষিত ও পুরষোত্ধম। সুভাষিত ঘোষ 

. বঙ্গে ও পুরুষোত্তম ঘোষ দক্ষিণ রাঢ়ে বাঁস 
করিতেছিলেন। $ কুলাচার্ধ্যদ্রিগের মতে 

স্থভাসিতের ছুই পুত্র, মহাকীর্তি ও চতুভূজ। 
মহারাজ" বল্লাল সেন দেব ঘোষ বংশের 

শিরোভ্ষণ চতুতুজকে কৌলিন্য প্রদান 
করেন।. মহাকীর্তি নি্ুল। এ স্থলে আদি- 
শুরের সমসাময়িক মব্রন্দের পৌত্র চতু- 
ভূঁজকে বল্লালের সমসামযিক বল! হইয়াছে । 
স্বতরাং এই বংশাবলী ও বিশুদ্ধ নহে। 

কান্তকুজাগণ্ত বিবাঁঠগুহের উত্তর পুরুষ 

দশরথ গুহ বল্লাল দ্বারা সম্মানিত হইযা- 

ছিলেন। এই দশবথের ও ঠাহাঁব ত্রাতা- 

গণের উত্তর পুরুষগণ বহুক।লান্তে বাঢ় “দশে 

গমন করিয়াছিলেন, এজন্য দক্ষিণ বাড়ীয় 

মাজে কুলীন গুহ নাই। দক্ষিণ রাট়ীয় 
কুলাচাধ্যগণ অনতিজ্ঞতা নিবন্ধন বিরাট 

গুহের উত্তর পুরুষ-__বল্লীলের মমসামধিক 

দশবথ গুহকেই কান্তকুজাগত পঞ্চ 

কায়স্থেব অন্যতম অবধারণ কবিযাছেন। 

এবং আপনাদের অনভিজ্ঞতা গোপন কবত 

সর্ধজ্তত্ব প্রচার কবিবাব মানসে লিখিয়াছেন 

যে, “গুহ” শব্দ শবণে আদিশুবের সভাসদ্- 
গণ হান্তি সম্ববণ কবিতে পাবেন নাই; 

এজন্তই “দশরথগুহ” আদিশুবের সভা 

রখের পৌত্বর কখনই বল্লালের সমসাময়িক হইতে 

যাইয়া! উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
কান্তকুজাগত কালিদাস মিত্রের উত্তর 

পুক্ষ অশ্বপতি হইতে বঙ্গজ ও শ্রীধর হইতে 

দক্ষিণ রাট়ীয় মিত্রদিগের উৎপত্তি। ইহার! 

উভষই বল্লালের সমসাময়িক । 

ক'ন্যকুজাগত মৌদ্গোল্য গোতরজ 

পুরুযোত্তম দত্তের উত্তর পুরুষ নারায়ণ দত্ত 
ব্মালের মমসামগিক, ইনি বল্লাল দ্বার! 
সম্মানিত হইয়ছিলেন। খোদিত লিপি 

সম পাঠে অবগত হওয়া যাষ, এই মহাত্মা 

লক্মণসেন দেবের সময়ে বাঙ্গালায় মহাসন্ধি 

প্গ্রিতী ছিলেন। ব্রাহ্মণ কুলজ মহাত্মা 

উমাপতি মাহারাজ লক্ষ্ণসেন দেবের 

প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, স্থতরাং আমরা দেখিতে 

পাই, কায়স্থ-কুলভূষণ মহা নারায়ণ দত্ত 

বাঁজকর্মচারিদিগের মধ্য দ্বিভীয় স্থানে 
স্মারঢ় ছিলেন। এরূপ একজন প্রধান 

বজকর্ম্চারী কৌলিন্ত প্রাপ্ত হন নাই, ইহা 
আমরা কোনরূপে বিশ্বাস করিতে পাবিনা। 

সেন রাজাদিগের শাসন কালে পুরুষোত্ত- 

মের বংশধর কোনও প্রধান বাক্তি দক্ষিণ 

বাঢ়ে ছিলেন না। উত্তৰ কালে দক্ষিণ 

নণ্টীয় কুলাচার্য্যগণ ভরদ্বজ গেোরজ দত্ত 

দিগকে পুক্ষোত্তমের বংশধর বলিয়া তাভী- 

দিগকে সন্মৌলিক শ্রেণীতে স্থান প্রদান 
করিয়াছেন, এবং তদাবধি তাহার! 

“অভিমানে বালির দত্ত যায় গড়াগড়ি * 
পারে না। ঘটক মহাশয়গণ প্রাচীন ব'শাবলী সংগ্রহ | এই অপূর্বব কথা দেশ মধ্যে প্রচার করিয়া- 
করিতে অক্ষম হইয়া! কাহাকে যে কাহার পুত্র বলিযা 

পরিচয় ট্রিয়াছেন, তাহার কোন নির্ণয নাই। 

£ বঙ্গজ ঘটকদ্দিগের মতে মকরন্দ ঘোষের 

পুত্র হভাষিত ও ভবনাথ। কিন্ত দক্ষিণ রাটীয় 
ছুই 
ঘট দণ্ডের কি সম্পর্ক 

কদিগের মতে মফরনেোর ছুই পুত্র সুতাষিত ও পুক ; 
যোত্তম। এই পুরুষোত্তমর পুত্র নাম ভবনাথ। 

ছেন। প্রক্কৃত পক্ষে মদ্গৌল্য গোত্রজ 

| পুকষোৌন্তমের সহিত ভবদ্ধা্জ "গাত্রজ বলির 

হইতে পাতে, শাহা আমর! 
আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা ক্কিদণ করিতে 

| পারিলাম না। ছক্ষিণ রা়ীয় কুলাচার্যাগণ 



যখন অবগত হইলেন যে যে, ,পুরুষোত্তম দ ত্তকে | কর্তা “ম্থলতান মধিসদ্দিন ু গ্রল” সম 

তাহারা ভরদ্বাজ গোত্রজ বলিয়া দত্তের 

আদিপুকুষ অবধারণ করিয়াছেন, ইনি প্রকৃত 

পক্ষে মদগৌলা গোত্রজ ছিলেন । সুতরাং 

তখন তীহারা এক “কিন্তু” খাটাইয়া 

বলিলেন “বঙ্গজ কুলাচাধ্য গ্রন্থে স এব 

মৌদগল্য গৌত্রঃ1৮ কিন্তু বঙ্গজ কুলাচার্ধাগণ 

পুরুষোত্তম দত্তকে মুক্তকণ্ঠে মৌদ্গল্য গোত্রজ 

লিখিাছেন। তীহানা রাট়ী ঘটকদিগের 

ন্যায় “কিন্ত” খাটাইয়া বলেন নাই যে, “দক্ষিণ 

রাঁড়ীয় কুলাচাধ্যগ্রন্থে সএব ভরদাজ গোব্র%” 

ইহার দ্বারা বঙ্গজ কাযস্থবকারিক! দক্ষিণ 

রাঁটীয় কারস্থ-কারিকা অপেক্গা প্রাচীন ও 

| 

বলবন কর্তৃক তাড়িত হইয়া যৎকালে জাজ- 
নগর ত্রিপুরা) অভিমুখে যাইতেছিলেন, সেই 
সময় সেন রাজবংশজ সুবর্ণগ্রামাধিপতি, 

বলবন বাদসাহকে যথেষ্ঠ সাহাধা করিয়া- 

ছিলেন। কোন কোন পুরাতত্ববিতৎ পণ্ডিত 

অনুমান কেন, এই দনুজরারই পশ্চাৎ 

পাঠানদিগের দ্বারা তাড়িত হইয়া সমুদ্র 
উপকূলে গমন করত চন্ত্রদ্ধীপ রাজ্য স্থাপন 
করেন। রাজ দম্ুজরায় “দমাজপত্তি” উপাধি 
গ্রহণ করিরাছিলেন। তিনি বল্লাল-নির্ধা- 

পি প্রথার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিম! কায়স্থ- 

দিগুকে নিয়লিখিতরূপে বিভক্ত কিরয়া 

সমধিক প্রামাণ্য বলিয়। প্রতিপন্ন হইতেছে ।* ! ছিলেন । 

রাঁজা দনুক্মর্দন দেব কৃত 

শ্রেণীবিভাগ | 

“চন্দ্র্বীপ শিরস্থানং যথা কুলীন মণ্ডলং 1” 

রাজা দনুজমদ্দন চন্ধদ্বীপ রাজোর 

স্থাপনকর্তী। বিথ্যাত মুসলমান হাঁস 

তবকত-ই-নাসিন্রি গ্রন্থে রা খত আছে যে, 

নবদ্বীপ অধিকার | মহম্মদ বখতির'র খিল্। নব 

দেব করিলে, রায় (দ্বিভ্) লক্ষণসেন 

বঙ্গের রজবানী সমনট নগরে আশ্রর গ্রহণ 

করেন। উক্ত ইনিহাঁস-লেখক মিনহাজ দিরাজ 

বলেন,৬৪০-৪২ হিঃ শবে রায় লক্ষমণলেন দেবের 

ংশধ্রগণ বঙ্গদেশ শাসন করিতেছিলেন । 

জইয়ে বারনি প্রণীভ তারিখে ফিরোজসাহি 

নামক ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া হায় 

যে, ৬৮০ হিঃ অব্য গৌরেব বিদ্রোহী শীসন- 

*দ্স্থলে দক্ষিণ রাড়ীয় কায়স্থগণ প্রবন্ধ-লেখককে 

বঙ্গজ কাযস্থ কুলজ বিবেচনা করিতে পারেন। এই 

জন্যই ইহা প্রক।শ করা কর্তব্য ঘে, প্রবন্গ-লেখক দক্ষিণ 
রা্টীয় চৌল। সমীজের সিংহ বংশজাত। 

সপ শপ 

২৭ নন্দন। 

১। কুলীন ১--১ ঘোষ, ২ বস্তু, ৩ গুহ, 

৪ মিত্র । 

২। মধ্যল্য £--৫ দন্ত, ৬ নাগ, ৭ নাথ,' 

৪৮ দাস।* মধালা কুলীনদিগেব আশ্রয় 

স্থান। ইহাদেস সহিত আদানপ্রদান করিলে 

তাহাদেন কুতলব কোন ভানি হয় না। 

৩। মহাপাত্র ৮70 ক) ৯ সেন, 

১০ সিংহ ১১ দেব, ১২ রাহা । এই 

চারি ঘর শ্রেষ্ঠ মহাপাত্র কুলীনের বিশ্রাম 

স্থান, ইহা?দর সর্বদা কুলকার্যা হও উচিত। 

ইইদের সহিত আদানপ্রদান করিলে কুলী- 

নের কুল নষ্ট হয় না। 

ম্হাপাত্র ১-খ) ১৩ কর, ১৪ দাস, 

১৫ পালিত, ১৬ চন্দ, ১৭ পাল, ১৮ ভদ্র, 

১৯ ধর, ২০ নন্দী, ২১ কুণ্ড, ২২ সোম, 

২৩ রক্ষিত, ২৪ কুরু, ২৫ বিষণ, ২১ আদ্য,. 

এই সকল মহাপাত্রর্গণ ৯, 

.* কেবল মদৃগৌল্যদত্তই মধ্যল্য, অন্যন্য গোত্রজ 

দত্তগণ সব্ববদা খুলকার্য্য করিলে মহাপাত্র শ্রেণীতে স্থান 
পাইতে পারেন । 



গুড়, আদিত্য, গীল, খিল, গুপ্ু, চাঞী, বন্ধু, 

মাঘ, ১২৯৭ ঠওও _আদিশুর ও বঙদীয় কার়স্থ-সমাজ |  হ৫গ 

১০, ১১, ১২ সংখ্যক মহাপাতর হইতে রায় এই সমাজের সমাজপতি ছিলেন। 
কিঞ্চিৎ নিয় হইলেও ইহারা উৎকৃষ্ট কায়ন্থ | ফতেম্াবার্ধ' অর্থাৎ ভূষগ্া এই সমাজের 
মধ্যে পরিগণিত ইইইয়াছিলেন । তত্যহীত । পাস্বরূপ, বীরবর মুকুন্দরাম রায় ইহার 
অন্যান্য নিন্বষ্ট কাযস্থগণ “অচলা”” আখ্যা | সমাজপত্তি ছিলেন। বাচ্ধু (ঢাকা, 

ূ প্রাপ্ত হি ময়মনসিংহ ) এই সমাজের গুহাদেশ ও 

৪। অচলা £-হাঁড়, স্বর, ধরণী,  অন্ানা স্থান পুরীষ কুল্য। বঙ্গজ 

বাণ, আইচ, পৈ, শৃব, শাল, ভগ্র, বিন্দু, ৃ ব'রস্থদিগের কুলবিধি কুলাচার্ষাদিগের 

গুই, বল, শর্মা, বনী, ভূমিক, ছঈ, দ্র, র গ্রন্থে এইরূপ লিখিত হইঘ়াছে। 

ৰ কূলকর্্ কুলীনস্ত কন্তায়াঁঞ্চ সমস্থিতং। 

শা, হেস, সুমন, গণ্ড, বাণ রাছুত, । আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ সপর্ধো চ প্রশস্তকাঃ ॥ 

দাহক, দাঁন, গণ, অপ, মান, খাম, কেম, | নাহি দূরে সমীপেচ খণগ্রস্থে চ তর্জনে । 

তোষক, বৈ, ঘর, বেদ, ভূত, অর্ণব, ত্রহ্ধা, | বাবিগক্তে চ মুর্খে চ বঠক্ুকন্ত। নদিয়তে ॥ 

ইন্দ্র, শক্তি, সঙ্গ, কন, আশ) বদ্ধন, হেম, ূ মাদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুলত্যাগ স্তঘৈবচ । 

বন্ধ, অপ, কীঘ্ডি, শীল, ধন্য, ৭, যশ, মনন, । প্রতিজ্ঞা ঘটকা গ্রেচ কুলকর্শ চতুির্ধিং। 
দাড়িষ্, চাকি, শ্তাম, পুথি, গড, নাদক, : ্বপর্য্যায়ং সমাসাদ্য দানগ্রভণমুত্তমং | 
বোই, হোম, চাশক, ঢোল, দত, ইভাদি | ক্যা ভাবে কুশত্যাগঃ প্রতিজ্ঞা বা পরম্পরং॥ 

কারস্থগণ অচলা বলিয়া থাত। মতান্তরে কদীনাব সুতাং দদযাৎ কুলীনস্ত তাং লভেৎ। 
৬৪ ঘর কারমস্থ অটনা শরেপাতে গ্রাথত! পর্যায় ক্রমত শৈচৈর স এব কুলদীপকঃ ॥ 

হইগ্রাছে। বিপর্যয়ে কুলং নাস্তি ন কুলংরও পিগওয়োঃ। 
চন্দরদ্বীপাঁধিপতিদিগের সামাজিক আধি-' পোঁষ্য পৃত্রে কুলং নাস্তি ডেঙ্গরেচ কুলক্ষয়ং ॥ 

পত্য সমস্ত বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া ছিল বলিয়া | সমন্ধ মচৈঃ সার্দং কুর্ধ্যশ্চ যদি কুলীনাঃ। 

বোধ হর না। কারণ উত্তরকাঁলে যখন | কুণং নষ্টং তথা তেষাঁং দূষিতঞ্চ কুলং ভবে ॥ 
বন্গুবংশীয়গণ চন্্রদ্বীপের সিংহাসন ও সমাজ-। ঠা মোহভাবং প্রাপ ঘুস্তে কুলাঁধমাঃ। 
পতির আসন অধিকার করেন, তৎকালে । তেষাং কুলশ্ প্রমাদং নৈব সক্কোমি বর্ণিতং॥ 
বঙ্গজ কায়স্থগণ প্রধানত চারি সমাজে | ত্রষ্টস্থান নিবাসী চ সদ্বংশশ্চ ভবেন্নরঃ | 

বিভক্ত হইয়াছিলেন যথা__ পদচ্যুতোহপি তৎকুলেঃ কথাস্তে কূলভূষণৈ॥ 
চন্দ্বীপ শিরস্থান, যশোহরসবাহুম্বরূপ, : কৃর্ধ্যাচ্চেৎ কুল কর্ম্মানি ভত্রকুলে ক্রমাঁগতঃ | 

উরুছে বিক্রমপুর: পাদৌ ফথয়াবাদকঃ | ূ কুলজশ্চ সমাখাতিঃ কথাতে গ্রন্থকারকৈঃ ॥ 

গুহানি বাজবশ্চৈব অনাস্থানঞ্চ পুরীষং। | ভষ্টস্থান নিবাসীচ সদ্বংশশ্চ ভবেন্নরঃ | 

বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের শিরস্থান চন্দ্র: নৃপতিনাঁং পদং প্রাপ্য স্বস্থনেচ নিবাসিন ॥ 

স্বীপ। যশোহর ইহার বাহু স্বরূপ । মহাঁ- | কুর্ধ্যাচ্চেত কুল কর্্ানি কায়স্থ হ্বাক্নাভাজিনং। 

রাজ প্রতাপাদিত্য দ্বারা যশোহর সমাজ : কুলজাশ্চ ইতিখ্যাতাঃ কথ্যন্তে গ্রন্থকারকৈঃ॥ 

গঠিত হইয়াছিল। বিক্রমপুর এই সমাজের | যদি পোষ্য পুত্রে কন্যা কুলীনঃ প্রাদণ্দেং কচিং। 

উরু; স্ুবিখ্যাত ভে।মিক চাদরায় ও কেদার | ভ্রষ্ কুষ্ঠ ফলং ভবেৎসহি মহাপাঁত্র সমে'জবেও॥ 

পা শী পপি পাসপাপিসপশীপিস্পাল 



৫৫৮ .(অফীম খএ্ড, দশম সংখ্যা। 

মী ৭ তন্ত কুল নৈব শরোমি বর্ণিতং। 

নহি প্রজারতে সিদ্ধিঃ সহস্র কুলকর্সভিঃ ॥ 
কুলীনায় সুতাং দদ্যাৎ যো গৃষ্ছাৎ কুলীনাৎ 

স্ৃতাঁং। 

কুর্ধ্যাচ্চেৎ কুলকর্দমীণি তত্র কুলে যথাক্রমং ॥ 

দানাদিগ্রহণদ্দোষাং বর্জয়েৎ বিধি পূর্ব্বকং। 
গঙ্গাশ্রুত কুলং তস্য কথ্যতে কুলভূষণেঃ ॥ 

কুলীনস্ত সুতাভাবাৎ পুত্র পর্ধ্যায় নিতে: । 
প্রসস্তাস্থ্যপকন্ীনি ক্ষমীপানি তখববচ ॥ 
কুলীনস্তাশরয় স্থানং বিরতে স্থানমেবচ | 
কুলজশ্চ মধ্যল্যশ্চ মহাঁপাত্রশ্চ তদ্তবেৎ ॥ 
তৈ; সার্ধং যদি সনবন্ধং কুর্যযাচ্চ কুলীন কচিৎ। 
তদা ন কুলহীন: সকুলকর্ম্মাচরেদ্যদি ॥ 
কুলকন্্ম যদি ভবেততন্ত ত্রিপুরুষাবধি । 
তদাকুলস্ত রক্ষত্তাদন্যথা চ কুলক্ষয়ং । 
আম্মোচিত গৃহ কবি চতুর্ভীবানি প্রাপ্ররাৎ। 

ক্রমশশ্চাপি কুলীনো৷ বিধিভিঃ কুলকর্ম্মভিঃ ॥ 
কুলজেন সহকর্ঃ কৃর্যযাচ্চে্ কুলীন যদা। 

তদাপ্রয়াৎ চোপ ভাবং তদ্বক্ষেুপকর্শ্ম চ॥ 
মধ্যল্যেন ক্ষমং ভাবং মহাপাত্রেন চাপকং। 

প্রাপুয়াচ্চ কুলীনোয়ং তত্তৎকর্ম্মান্থসারতঃ ॥ 
কুলীন শ্রেষ্ঠটবংশেন ইতর কুলীনে! যদ! । 
দানাদি কুলকন্মমীণি কুর্ধ্যাচ্চ বিধি পূর্ব্বকং ॥ 
তদেতর কুলীনশ্চ সন্ভাব প্রাপুয়াৎ তথী। 
তৎকর্শ সৎকর্ম ভবেৎ তৎ পক্ষেচ মহাযশ: ॥ 

কুলজোবা মধ্যল্যো বা মহাপাত্রশ্চ বা তথা । 

সনবস্কঞ্চ যথা কুষুর্ণ কুলীনেন সমংকিল ॥ 

সস্তাব প্রাগ্ধুযুস্তে চ বিধিভিঃ কুলকন্ম্রভিঃ | 

ভাবযুস্তানি কর্মানি সৎকর্্মাণি তথা কিল ॥ 
ত্যক্ত।াচ কুলসম্বন্ধং লোভাচ্চ যদি কুলীনাঃ। 
মধ্যে ত্রিপুক্ুষাণস্ত ন কুযুর্ণশ্চ কুলক্রিয়া ॥ 
পুরুষানুক্রমাদেবং রতাস্থ্যরপকর্্মণি। 
ভবেয়ুস্তে কুলচ্যুতাঃ অচলানাঁং সমাভবেৎ ॥ 
এইত্ং-সহাপি সম্বন্ধং কুর্ধ্যাচ্চ কুলীনো যদি । 

রগথুাৎ কর্ম ভাবেন অপভাবং তথাত্যপং॥ 
মধ্যে ত্রিপুরুষানস্ত দৌহিত্র দোষমাবহেৎ। 
কুলীনস্ত কুলং নষ্টং দৃষিস্বঞ্জ, কুলংভবেৎ ॥ 

বঙ্গজ কুলীন কায়স্থের কুল কন্তাগত ৷ 
হ্বপার্ধ্যায় * আদান প্রদান প্রশত্ত । অতিদুয়েত 

অতিনিকটে, স্কণগ্রস্থে, ছুর্জনে, ব্যাধিযুক্তে, 
মূর্খে কন্ঠাদীন করিবে ন। আদান, প্রদান, 

কুশত্যাগ এবং ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা, এই চারি 
প্রকারে কুলীনের সম্বন্ধ স্থির হইবে। স্বপ- 

ধর্যায়ে দান ও গ্রহণ উত্তম। কন্তাভাবে 

কুশত্যাগ অথবা পরস্পরের প্রতিজ্ঞা দ্বারা 
সম্বন্ধ স্থির রাখিবে। যিনি পর্যায়ক্রমে 

কুলীনে কন্তাদান ও কুলীনের কন্তা গ্রহণ 

করিবেন, তিনি কুলদীপক বলিয়। গণ্য ' হই-. 

বেন। বিপর্যযায়, রণ্ডাকন্তা ও পোধ্যপুত্রের 

কিম্ব। ডেঙ্গরের সহিত সম্বন্ধ করিলে কুল নষ্ট 

হইবে। অচলের সহিত সম্বন্ধ করিলে কুল 
নষ্ট ও দূষিত হয়। তদ্বারা কুলীন অচৈতন্ত 
ও মোহ ভাব প্রাপ্ত হইবেন। সেই দোষ 

বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। সন্বশজাত ভ্রষ্ঠ- 

স্থানে বাস করিলে কৌলিন্য হইতে চ্যুত 

হুইবে, কিস্তকু তদ্বংশীয়গণ ক্রমাগত কুল- 

কার্ধ্য করিলে কুলজ বলিয়া গণ্য হইবেন । 

স্বস্থানবাসী রাজপদ বিশিষ্ট ব্যক্তি ত্রশ্ঠস্থানে 
বাস করিয় স্বপাকী হইলে ক্রমাগত কুলকম্ম্ 
দ্বারা কুলজ বলিয়া গণ্য হইবেন । পোষ্য- 
পুত্রে কন্তাদান করিলে কুল নষ্ট হইবে এবং 

দাত! মাহাপাত্রভাবাপন্ন হইবেন এবং সহস্র 

কুলকর্ম্ের দ্বারাও সেই দোষ খণ্ডন হইবে 
| ++ ০ আস এর 

* দক্ষিণ রাটী ও বঙ্গজ কায়স্থগথ পর্যায়, লইয়া 

চীৎকার করিয়া থাকেন, অথচ পর্যায়ের বিচমনল্লা 

গলদ দেখা যাইতেছে । বংশাবলীর প্রথমভাগ বিশুদ্ধ 

নহে হতরাং এক্ষণ পধ্যায় গণনা কপিতে হাওয়া! 

বাডুলতা মাত্র । 



মাঘ, ১২৯৭1) 

ন1। যেকুলীন বংশ পরম্পরায় দোষ গুণ 

বিচার পূর্বক সর্ধদোষ পরিহার করত 

কুলীনে আদান প্রক্ঈীন করিবেন, তাহার কুল 
গঙ্গাশ্রত বলিয়া কথিত হইবে । পর্যায় 
অনুসারে পুত্র ও কন্তার অভাব হইলে উপ, 
ক্ষম ও: অপকর্ম প্রশস্ত হইবে। কুলীনের 

আতর ও বিরাম স্থল কুলজ, মধ্যল্য ও মহা- 

পাত্র।' কুলীন তাহাদের সহিত সম্বন্ধ 

করিয়া যদি তিন পুরুষের কুলক্রিয়া করেন, 
'্তাহার কুল নষ্ট হইবে নাঁ। কিন্তু তিন 

পুরুষের মধ্যে কুলকাধ্য না করিলে কুলক্ষয় 

হইবে। কুলীনগণ কুলকর্শদ্বারা আত্ম, 
উচিৎ, গ্রহ ও কবি এই চারি ভাব প্রাপ্ত 

হইবেন। কুলজের সহিত সম্বন্ধ করিলে 
কুলীর্ন উপভাব প্রাপ্ত হন এবং এ কর্ম উপ- 
কর্ম বলিয়। গণ্য হইবে । মধ্যল্যের সহিত 

* ক্রিয়া করিয়া ক্ষম ভাঁব ও মহাঁপাত্রের সহিন্ত 

সম্বন্ধ করিয়া! কুলীন অপভাব প্রাপ্ত হইবেন। 

কফুলজ, মধ্যল্য ও মহাপাত্র কুলীনের 
জিপি 

সপ শশী সি 

সহিত সম্বন্ধ করিলে তাহ! তাহাদের পক্ষে সং 
সম্বন্ধ বিয়া গণ্য হইবে এবং তাহার! 
সভাব প্রাপ্ত হইবেন। লোত বশত কুলীন 
তিন পুরুষ মধ্যে কুলক্রিয়! না করিয়া 
পুরুষানুক্রমে অপক্রিয়ায় রত হইলে, তিনি 
কুলচ্যুত এবং অচল তুল্য হইবেন। এই 
কুীনের সহিত সম্বন্ধ করিলে কুলীন ক্রিয়ার 
ভাঁবান্তুসারে অপভাবৰ ও অত্যাপভাব প্রা 

হইবেন। * তিন পুরুষের মধ্যে দৌহিস্ত 
দোষ বর্তিলে ফুলীনের কুল নষ্ট ও দুষিত 
হইবে। 

বঙ্গজ কায়স্থ কুলীনদিগের মধ্যে মিত্র 

দ্রিগের কুল নষ্ট হইয়াছে । সুতরাং এক্ষণে 
চারি ঘরের পরিবর্তে তিন ঘর কুলীন 
হইয়াছে । তথ্যতীত বিক্রমপুরের অন্তর্গত 

কাঠীলীয়ার দত্বগণ অর্ধকুলীন বলিয়। গণ্য 

তইয়। থাকেন। 
ক্রমশঃ 

শ্বীফেলাস চন্দ্র সিংহ। 

আসক্তি ও অনুরাগ । 
মাতাল না হইয়া যে মদ খাইতে পারে, । অনুরাগ কলঙ্কিত, আসক্তি অহথরাগের 

সেই মদ খাইতে জানে । নেশায় প্রক্ৃতি-: 

অনুরাগের সহিত যাঁর ! বিপর্যয় ঘটায়। 

কলঙ্ক। আসক্তি কর্মের প্রাণ, কিন্ত জ্ঞানের 

বিষ। গৃহস্থ কর্মী, সন্গ্যাসী, জ্ঞানী । কর্ম্মেতে 

আসক্তি নাই, সেই ভালবাসিতে জানে । ৷ অনুরাগ, জ্ঞানেও অন্থুরাগ ; কর্মে আসক্তি 

'দর্পণে প্রতিকৃতি প্রতিভাত হয়, দর্পণের 

স্বচ্ছতা গুণে ।. যদি প্রতিকৃতি দর্পণে লাগিয়! 

যাইত, দর্পণের স্বচ্ছতা থাকিত না। প্রতি- 

কৃতি প্রতিফলিত আর হইত না। 

আসক্তি অন্থুরাগকে সীমাবদ্ধ করে। স্থান 

কাল পাত্রের গ্ডিতে ঘেরিয়া ফেলে । সসীম 

কলঙ্কিত অনুরাগ, জ্ঞানেব অনুরাগে আসক্তি 

নাই। | 

আঁসক্তি-শৃন্য অনুরাগ বািচারী নছে। 

ব্যতিচার আসক্তির অতিমাত্রা ব্বশিত, 
অভাব জনিত নহে। দর্পণে অন্দে প্রতভি- 

কৃতি প্রতিফলিত হয়, তজ্জন্ত দর্পণুক্ে কেছু 



৬৬ , মব্যভারত । (উম খণজ, দশম সংখ্যা । 

ধ্যভিষ্তাবী বলেনা । একটাকে ধরিয়া যে? আর এক অসার কনা বিবেক। 

গোবরে পদ্ম ফুল ফোটে, লোকে যখন 

জানিত, হস্ডীর মাথায় গজমুক্তার জন্ম যখন 

বিশ্ব করিত, তখন বিবেকের জন্ম। 

প্রাঁক্তন-লন্ধ বহুদর্শিতা বা জন্মগত জ্ঞান 

সে সন্ত্যাসী । রাশি বিবেক নহে। বিবেক ভগবানের 

নেশা না হইলে মদ খাইয়া সুখ কি? | আদেশ কথা, ইসারা। পৃতিগন্ধময় পয়ৌনালী- 

আর একটার জন্য "হাত বাড়ায়, সেই ব্যদডি- 

আসক্তিহীন অনুরাগ নপুংসক। সে]! জাত কীটের হদয়ে নাকি সে পরশমণির 

1 

চাবী। যেকাহাঁরই জন্য হাত বাড়ায় নী, 

যাহার গৃহে অতিথি অনেক, কুটুম্ব কেহ 

নাই, সে ব্যভিচারী নহে, সে গৃহস্থ নহে, 

অন্ররাগে--অন্থরাগীরও জুখ নই, অনুর | জ্যোতিঃ প্রতিভাত হয়? কেহ দেখে নাই, 
ধিতেরও সুখ নাই। সুখ ভ্ঃখ মুৎসমুদ্রের | শুনে নাই, তবুও নাঁকি হয়? শিক্ষা! সাধনার 

পায় ফল। এই কষ্টিপাথরে সকলেই | আবশ্তক নাই, হেমন্তের শিশির, বর্ষার জল 
পরীক্ষিত। অসার কল্পনা, শুন্যে শৃন্তের | ও বসন্তের বায়ুর নার সকলেই তাহা অনা- 
পরীক্ষা, প্রলাপীর উদগার। সুখ নাই, |য়াসে লাঁভ করে। অথচ কেহই স্বীকার 
অন্থমাঁনেও নাই। করেনা যে পাইয়াছে, দেখিয়াছে, শুনি- 

যখন অহঙ্কারে আপনাকে জগতের কেন্দ্র | যাছে। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, ধর্মে 

করি, তখন আমার স্থুখ দ্বারা জগতের ; অধন্মে আমিও কখন দেখি নাই, আর কেহ 
পরিমাণ করি । যখন আমার স্থখ জগতের দেখিয়াছে, তাহার মুখেও শুনি নাই। কেহ 

মানদণ্ড হয়, তখন অস্থখে সুখ ভ্রম হইলেও (কহ বলেন, স্বাতি নক্ষত্রের জলের স্ায় 

তাহারই দ্বারা পরিমীণ পরিসমাপ্ত হয়।; সেই কহিম্ুদের আলোক লগ্ন সাপেক্ষ, 
আবার সেই অহঙ্কারে নীতি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া | অসম সমবাঁয়ে ঘটেনা। যাহা দেখি নাই, 
অনীত কর্ম কর্তব্যে পরিগণিত হয়। নেশার | তাহা আছেও বলিতে পানি না, নাইও 

সার-_-অহঙ্কার। স্থল জল আকাশ পাতাল | বলিতে পারিনা । কে বলিবে, ভূতপ্রেত 

ধর্ম অধন্মের পার্থক্য অপনোদনে ইহার হী মাছেকি না? কিন্ত একটু বলিতে পারি, 
আর নাই। প্রতি মুহর্ভে যাহার প্রয়োজন, সে এমন 

তোমার স্থখকে ও মানদণ্ড করা যুক্তি- | অস্তয্যম্পন্ত' হইলে চলেনা ও আমার তাভাতে 

সঙ্গত নঙ্কে। যখন বালক ছিলে, পুল দিয়া | ক:জ চলে না। নিত্য কার্যোর জন্য, 
ভুলাইয়াছি। দর্পণে চাদ দেখাইয়া চাদের ; নিত্য ব্যবভারপযোগা অন্য কিছু আছে। 
অতাব মিটাইয়াছি। যৌবনে ছুটা ফুল ূ সে কথ। থাক্ । 

দিয়া, একটু হাসি দিয়া, একটু খোবামুদী তোমার স্থুখ হইবে বলিয়া তোমাকে 
করিয়। নিজের স্থার্থ সিদ্ধ করিয়া লইয়াছি। | ভালবামি নাই ; যখন ভাল 'বাষিয়াছিলাম, 

তোমার অহঙ্কার সন্ত করিলেই | জ্যামিতির স্্ীকার্ধ্য স্বতঃসিদ্ধ স্মরণ হয় 
তোমার সুখ হয়। অহঙ্কার প্রমত্ত সার | নাই। হেতু, অতএব ভাবিবাঁর সময় 

'অসার বুঝেনা । সুখের মানদণ্ড ভাঙ্গিয়াছে। | পাই নাই । বলিও না, স্বার্থপরত!। নিজে 
: সান্য ভুগায় ভাল মন্দ বিচার করিস্ডে হইবে । | স্ণী হইব, একথ। ভাবিবার অবসর পাই নাই 



ফাস্কন, ১২৯৭। 1) শনি ও অনুরাগ । ৫৬১ 
৯ পোপ শা শী শী পপি এ সি পপ পপ পা পপ পলিপ ০ পি সপ পপি শে নিট 

০ টি শপ পাশীতিশি তিল 8 

অন্ত পদার্থের । কেনা.বেচার লাভ লোক- 1 বিচ্ছেদ বিপদে সকলই বিসর্জন দিয়! 
সান হিদাবের সময় হয়, ভালবাপতে | বিজয়ার অন্ধকারে চক্ষু মুদিয়! শুইয়। আছি। 
দি সে সময় পাইতাম, যদি ভালবাঁসিলে | এ জীবন ছাড়িয়া যাইলে ছুঃখ কি? ভাল- 

ত হয় জানিতাঁম; তবে হয়ত--কিস্ত তখন | বাপিঘা যদি রক্ষা করিতে ন! পারিলাম, সে 
ভাবিবার সময ছিল না, ক্ষনতা ছিল না, ভালনাসার লাভ কি ? 
ইচ্ছা ছিল না । তোমার সুখ ভাবি নাই, | আসক্তি মন্ুয্যুকে ছুর্বাল করে। অনু- 
আমার সুখও ভাবি নাই। ইচ্ছা করিমাঁও গে খলরুদ্ধি হয়। নিরাসক্ত অনুরাগী 
ভালবাসি নাই। অনিচ্ছারও নহে। ৷ কৃজঝটিকার উপরে অনাহত-দৃষ্টি, অবন্ধ 

প্রেমে পবিত্র করে। অন্ুরঞ্জিতকে ৃ ব। তিনি" অন্তরঞ্জিতের প্রত উপকারী, 

মন্থয্যত্বের অতীত করিয়া দেবত্বে পরিণত; হাহার অন্গুরাগ সার্থক, সফল ও সুখপ্রদ। 
করে। অনুরাগী ব্রঙ্গচারী। আপক্তি | তিনি উপরে থাঁকিয়া দূর হংতে বিপ- 
মন্ুষোচিত, পশুত্বের অনেক উপরে। | (দেব সমাগম অনুভব করেন । অসীম 
আপক্তি মন্তব্যকে উপরে উঠিতে দেয় ন। | ; বলে তাহা পর্ুদন্ত করিয়া আত্মীয়কে 
আসক্তি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। যে উপরে | রক্ষা করেন। আসত্তি, চক্ষের জ্যোতিঃ 

উঠিবে, গ্তাহাকেই টানিয়া নীচে ফেলিবে। | স্রপরণ করে, ভাতের বল কমাইয়া দেয় । 
গাহ্স্থা জীবন অতিমান্ুষিতার প্রশ্রয় । আত্মীবকে বুকে পিঠে হানে ভুলিয়া বৃদ্ধ করি- 
দের না। সকলই নিয়মিত ধারাবদ্ধ, বান ই ইগাব সামর্থ্য, স্ববিধা কিছুই থাকে না। 
অনিয়ত অতিমান্ুবী প্রগল্ভতা শান্ত সলিল সে সকলকে বুকে চড়াইবা, কাদার উপরে 
রাশি উদ্বেলিত করে । চাঞ্চল্য স্থির জীবনের : গড়াইতে থাঁকে। এইরূপে মনুষ্য জীবন 
বিসম্বাদী। এজন্য সে গণ্ডির বাতিরে | অতীত হয়। 
কাহাকেও যাইতে দেয়না । চিট 'নরাসক্ত অন্গুরাগী সংসারের উপরে, 
সকলকে বাঁধিরা রাখে । আসক্তি গাহস্ক্য | স্বর্ণের ছুয়ারে দেববলে বলবান। ইন্ছ্রিয় 
জীবনের উপযোগী । সে গৃহস্থকে কর্দে ৰ সীনার অতীত, ত্রিকালজ্ঞ, সর্বব্যাধি হরণ- 

প্রণোদিত করে, ছুংখ বিপদ বিসম্বাদের ূ ক্ষন মহাপুরুষ । মাধ্যাকর্ষণ অতিক্রম কৰিলে 
ঝটিকার গৃহস্থকে রক্ষা করে। আসক্তি না ; উপরে উঠা যার, নীচেও নামিবার ক্ষমতা 
থাকিলে মনুষ্য মনুষ্যত্ব ভারাইত | | গাকে। 

কিন্তু সে কীট জীবনের প্ররোজন কি ? ূ শ্রাসি কান্না জীবনের বৈচিত্র্য-মূল । হাসি 
যাহা লইয়া আসিরাছিলাম, তাতাই লয় (কার! আদক্তি হেতু । নিরাসক্ত, এই 
চলিলাম। ঘেলতা পল্পৰ এত দিন দেহ । বৈচিত্র্যময়ী কুরাপার বাহিরে, 'নরন্থুরাগ_- 
স্থশোভিত, করিয়াছিল, একে একে সকলই । জীবন্মুত, অনাসক্ত অনুরাগ মোহের 
বৃস্তচ্যুত কুহ্থুমের ন্যায় তলায় আসিয়া! প়িল। ূ অতাঁঙ, শক্তির মুল, মোক্ষের নিদান্। 

তাহাদের বুকের উপর দিয়! চলিতে হইল। জীবন অতি ক্ষুদ্র। পৃথিবী পঙ্কে পণ । 
আশা, ভরসা, উংসাহ, কোথায় অদৃশ্ত | পৃথিবীর পাখী যতই উড়ুকনা কেশ. 
হইল। পৃষ্টাস্থি চুর্ণিত হইল। বিবাদ ; আকাঁশের উপরে উঠিতে পারে না। বিশ্রা- 

৭ 

সা পপি 



৫৬২ __ নব্যতারত। (অস্টম খও, একাদশ সংখ্যা! 

মের জন্য, খাইয়! বাঁচিবার জন্য আবার 

নীচে নামিয়া আসিতে হয়। স্নেহ, প্রীতি, 

ভক্তি কলঙ্কিত। যাহাঁকে ভালবাঁসে, তাহার 

মঙ্গলের জন্য নিজের স্বার্থ তাঁগ করেনা । 

কে কবে বলিয়াছে, আমি ইহাকে ভাল 

বাসি, এ আমাকে ভালবাসে, কিন্ত ইহার 

মঙ্গল অপরকে ভালবািলে, তারই দিকে 

ইহাকে ঘুরাইয়! দি। 
প্রণায়নী আলিঙ্গন করিয়া কীদিতেছে, 

তুমি আমাকে ছাড়িওনা! কে তাহাকে 

বুঝাইয়া অন্যের হাতে দিতে পারিয়াছে? 

স্বার্থ স্বার্থ পৃথিবীর ভিত্তি গরলে গঠিত। 

ধনজন মান অকিঞ্চিংকর, আপাত মনৌ- 

রম্যে সকলই মুদ্ধ। মাতাল ঘুরিতেছে, 
অসীম সমুদ্রের একটী বুদবুদে মানুষ 
প্রতারিত। আশা ভরসা, স্থথ সম্পদ 

আঁপাঁত মনোহারী যে ছাড়াইতে গাৰি- 
য়াছে, সেই অমুতের অধিকারী হইরাছে। 

সেই এই সকল অধিকার করিরাছে, বে 

হৃদয়কে বিসজ্জন দিতে পারিরাছে। ঘে 

হ্বদর বিসর্জন দিয়াছে, সেই হৃদয়বান। 
আসক্তি-_-অক্ষতা কুমারী জীবত্রাভার জন্ম- 

দারিনী। অতি অপুর্ব কল্পনা, অনাবিল 
সত্য, অন্ধকারে উবার জন্ম, "মেঘে ভড়ি- 

তের অভ্যুদয় । আসক্তি অক্ষত নুর, 

রঞ্জিত-জ্ঞীন, এইত প্রেম । 

এই প্রেম তোমাকে দিতে চাহি, 

কিন্তু পাঁরি কৈ ? মাধ্যাকর্ষণের টানে আমার 

প্রেম ভূতলে পড়িয়া ধূলায় গড়াইয়া কল- 

স্কিত হইয়াছে । তাহা তোমাকে কি 

বলিয়া দিব? আমি শিষ্য হইয়া তোমার 
চরণতলে বলিলাম । আমাকে শালিত কর; 

তোমার উপযোগী করিয়া লও। পুজা 

করিতে আমার জন্ম, ভালবাসিতে নাহ । 

মানে লজ্জা, মেহে ভয়, ভাবে ছঃখ। 

গুত্র কন্যার জনা লোকে অনরত্ব পন্িহাঁর 

করে। মৃত্যুর দাসত্ব স্বীকার কনে। 

পুরুষ রূপে তোমার ক্ষমতা অন্যকে হাপাঁহতে 

পিতা রূপে প্রার্থী তুমি অন্যের হাসি দেখিতে। 
ছেলেটা পাইয়াছিলাম, বুকে 

তুলিনা হাসিয়াছিলাম, যাহার ছেলে তাহাকে 

ফিরাইতে কাদিলাম কেন? 

আপক্তি মন্ুুষ্যকে স্বার্থ-পরায়ণ করে। 

ধন্য দে, বে সংসারে জড়ায় নাই। তাহার 

অটুট রাজত্ব। জ্ঞান ও অনুরাগ, উভয়কে 
ধূলী কুগাসার উদ্ধে পাঠাইতে হইবে । 

যখন ঠা 

্রীক্ষীরোদচন্দ্র রাক্» চৌধুরী । 

চি ১৩ ০ 

জশ্মডূ মি। * 
“বঙ্গবাসীর রত্বপ্রস্থ মুদ্রাযস্ ৭ রে করিয়াছে এবং তৎসঙ্গে 'দৈনিকঃ 

নিত্য নূতন রতুরাজি প্রন্থত হইতেছে । “ক্ত্ী বঙবাসী'র উত্পন্তি ছারা সাছি- 
“ বঙ্গবাসী ” স্বয়ং সাহিত্য-সংসারে ক্ষুদ্র | ত্যের সল্পতি সাধন করিয়াছে । তস্িন্ 
দেহ সনতীর্ঘ হইয়া স্পল সহকারে প্রসার | রামায়ণ, মহাভারত, বিংশতি স্থা তিসংহিতা, 

* মাসিক পত্র। প্রথম ভাগ- প্রথন সংখ্যা । 



ফাল্গুন, ১২৯৭1) জন্মভূমি । ৫৬৩ 
অষ্টাদশ মহাপুরাণ প্রভৃতি শাস্-পুত্লাণাদির | অকাল-বিলয় ঘটবে কি না-_সর্ধনিয়নত 
স্থলভ সংস্করণ প্রকাশ করিয়া সংস্কৃত ও বিধাতাই বলিতে পারেন । তবে এরূপ 
বঙ্গ সাহিত্যের যথেষ্ট উপকার সাধন.করি- ; অবস্থায়, বিলয় ঘটিলেও, «যর কতে যদ্দি 

ফকাছে এবং কালাটাদ, নডেল ভগিনী প্রভৃতি । নসিদ্ধতি “কাহত্র দোষঃ” বলিয়া উহার 
উপগ্ভাসাপির প্রচার দ্বারা জুকুমার-সাহিত্য-. অপ্ক্ষগণ মনকে প্রবোধ দিতে পারিবেন | 
সেবী প্রাঠকগণেরও পাঠলিগ্গ। অনেক যাহাই হউক, আমাদিগের জন্মভূমিব 
পরিমাণে চরিতার্থ করিরাছে। প্রত্যুত : এই অসাড় নির্জীব অবস্থার-_বঙ্ষসন্তানের 
'বঙ্গবাসীগর অধ্যক্ষগণ নানাবিধ উপায়ে | নিরুতমস্তিফতা প্রযুক্ত, বঙ্ষভাযার প্রতি 
বঙ্গ শাঁভত্যের পরিচর্যা করার নিমিত্ত : শিতান্ত বট্টতশ্রদ্ধার অবস্থায় « ব্ঙ্গবাসী”র 

তাহারা বঙ্গবাসী মাত্রেরই ধন্তবাদের পাত্র। : উদ্যোগে বঙ্গভূমে এই 'জন্মভুমি'র জন্ম বড়ই 
বঙ্গবাসর সঞ্চলই ছিল--মভাবের | আনন্দকর। ভগবানের নিকট প্রার্থনা, 

মধ্যে, কেবল মাসিক গত্রিকা। আলি | ঈগা দীর্ঘজীবন লাভ করিয়! জন্মভূমির 
“জন্মভূষি”র অবতানণ। দ্বারা তাহার সে ৷ উন্নতিকল্লে ও মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় 
আভাবও তিবোহিত হইল। আরা অনেক : ব্যাপৃত থাকুক। ও 
সময় কনে মনে ভাবিরাছি, “বঙ্গবাসী”্র | আমরা 'জন্মভমি"র দীর্ঘভীবন প্ররাসী 
সাময়িক পত্র-বিভাগে সাপ্তাহিক, দৈনিক, | বণিয়া উহার “্চনা" হইতেই ছুই এক 
তাধিক কি-ভাধান্তরিক ভাবও দ্রাড়া- ূ কখাঁর সমালোচনা করিব । 

ৃ মাছে, কিন্তু উহার মাসিক মুগ্তি প্রকটিত | “বঙ্গবাদী” পত্রিক! বঙ্গবাসী মাত্রেরই হয় শা দিকিল? আমরা এখন ঝুঝিলাম, । গৌরবের পদার্থ; বাস্তবিক .উহা লোঁক- উ্ভান অধ্যক্ষগণের অন্তরে “মাসিক পত্র! শিক্ষা বিস্তারে বিলক্ষণ কৃতকার্ধ্য হইয়াছে, 
প্রকাশেব কল্পন”ও জাগরুক ছিল, কেবল । অগ্নমূল্যে সমাচার বহন পক্ষে সুলভ" প্রথম 
যথেোপযোগী উদ্যেগ ভ্ভাঁবে “সে কল্পন। | প্রবর্তক হইলেও, বঙ্গবাসী'ই তৎসম্বন্ধে 
কার্ধো পরিণত” ভয় নাই। এত দিনে; বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে; উহার 
শাভাধিগের “উদ্যোগ শেষ তইল "__বঙ্গ- | সহধোগী ও পদানুসরণকারী নান! পত্রের 
ভূমে “জন্মভ়ণি”ও জন্ম পরিগ্র্ঠ করিলেন । পতন" ও হাহাঁকারের পর্ন সঞ্ীবনী” ও 
কি কারণে বঙ্গদশঘ, আযাদশন, নবজাবন, সময় টিকিয়। গেলেও এবং লোকশিক্ষা 
প্রচ।র, প্রশ্'ত পথের অকাল মৃত্যু ঘট- | সাধন পক্ষে ইহারাঁও যথেষ্ট পরিমাঁণে সহা- 
র়া”ছ,কি কারণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ধ পত্র সকলের ; মনা করিলেও, “বঙ্গবাসী'কেই এ কার্যের 
উত্থানের সঙ্গেই পতন হইয়াছে - হুষ্কারের | পথপ্রদর্শক বলিতে হইবে । কিন্ত কালক্রমে 
সঙ্গেই হাহাকার উঠিরাছে- কি উপায়ে, [ 'বঙ্গবাপীর প্রতি লোকের ক্রগশঃ শ্রদ্ধা 
কিরূপ উদ্যোগে, কি কি গুপ থাকিলে, | কমিতেছে ;-_ বঙ্গবানীণর আত্মন্তরিতাই 

ূ 
| 

মাসিক পত্র ঘথানিয়মে চালান যায়--এই । ইহার একমাত্র কাঁরণ। আমরা! প্রথম্র*বদ্িই 
স্গল মহাতথ্য সবিশেষ জানিয়া তছুপযোগী বঙ্গবাসীর/র পক্ষপাতী, উহার যুক্তি-তর্ষের 
মহাঁণ, উদ্যোগ করা সন্বেও জন্মভূমির”» ৷ সঙ্গেও আমাদিগের অধিকাংশ স্থলে উকা 



৫৬৪ নব্যভারত। (অক্টম খণ্ড /একাদশ : সং যা | 

ছে, কিনতু উহার উহার ইদানীং ভাঁব আমাদি- কথার সঙ্গে কষ বঙ্বাসী, ছুইশ+ট! শ্লেষময় বাগ্ 

গেরও কিঞ্চিৎ অরুচিকর বোধ হর। সংসারে | জাল বিস্তার করেন, স্থতরাঁং কংগ্রেস- 

সকলের ্রকমতা একেবারে অসস্তব--উহা | পক্ষীয়দিগের মত পরিবর্তন করা দূরে থাকুক, 

তাহাতে “বঙ্গবাসী”-পক্ষীয়দিগেরও বিরক্তি 

জন্মে। এই ত্রাঙ্গণ-প্রাধান্তের কথা ;-_ 
নিতান্ত স্বেচ্ছাচারের কাল গড়িলেও, 

মাঁজি পর্যযন্থ ব্রাঙ্গণের প্রতি অনেক হিন্দুর 

মগেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধী আছে,_-কিন্তক সে 

“কবল যথার্থ ভ্রাঞ্চণের "প্রতিই আছে, 

কত্রগুচ্ছধারী ত্রাঙ্গণপ্দবীধারী বাক্ত 

মাত্রের প্রন্তি নহে । “বঙ্গবাসী এ শ্রেণীর 

হিন্কেও জহিন্দ বলেন, হয় ত তাহাকে 

'বাবু, উপাধিতে বিভৃষিত করিয়া বিষম 

টটকারি প্রকাশ কবেন। বঙ্গবাসী'র এ 

কখন হয় নাই, কখন হইবে এমনও বোধ 

হয়না । অতএব 'বঙ্গবাসী'র সকল মতের 

সঙ্গেই যে সকলের মত মিলিবে, ইহা মনে 
স্থান দেওশাই ভ্রান্তি) আর 'বঙ্ষবাসী'র 

সকল মতই যে অনান্ত এব* তন্বহিভূতি সমস্ত 

মতই ভ্রান্ত,-ইহা মনে করা অসাধাঙণ 

আত্মন্তরিতার পরিচর ;-_ব্যাস-বুদ্ধ-পতর্জলি, 

মন্-প্রাঁশর-যাঁজবঙ্ক্য প্রভৃতি অনাধারণ 

ধীশক্তিণম্পন্ন মনীধীগণও যে কখন এরূপ 
মনে স্বান দিয়াছিলেন, এমন বাধ হয় না। 

কোন কোন বিষবে “বঙ্গবানী'”র সমীচীন ! টট 

মত ও উহার বর্ণনা (৮০৫) খুণে লোকের |] কিরূপ মুক্তি, আমরা ভাবিয়া! পাই না। 

কর্ণশূল হ্ইয়। উঠে। লোকশিক্ষা বাহার; পণ্তিত শশধর তর্চুড়ামণি আর কশাই- 

ব্রত, কটুভাঁবী হওয়া তাহ'র পক্ষে কখনও | কালী-প্রতিষ্ঠাতা পতিতপাবন শিরোমণি 

কর্তবা নহে। দিঈ উপদেশে মে উপকার | যদি উন্লেই ব্রাঙ্ষণ বলিয়া সমান ভক্তি ও 

সংসাধিত হন, শ্লেষমর বাও্গাক্তি বা দ্বণাবা- | শ্রদ্ধার পাত্র হরেন, তবে সেরূপ হিন্দধর্টে 
গ্লক টাটুকাপিতে তহার শভাংনর একাংশ | কাহার আস্থা জন্মিবে ? বঙ্গবাদী? যে মহা- 

ফলও ভন্মে না, বরং ভাতে শ্রোতার | ভরদতর প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিতে উপ- 

গাত্রদাহ বপ্দিত করে, শক্রতার পথ প্রসাঁ- ৷ দেশ দেন, সেই মূলা গ্রস্থই বলিতেছে,- 

রিত করে। যুক্তিমার্গান্রসাঁরে অনন্ররঞ্জিত ূ যবাক্তি হান্মণকুলে জন্মপরিগ্রহ করির। 

ভু যে সতা প্রকাশিত হর, অতিরঞ্জানের | ত্রাঙ্গণোচিত কার্ধা ন। করিল, সে শুছ্গাপেক্ষা ও 
দোষে, সে দতা প্রকাশিত হওয়া দূরে থাকুক, | অধম, আর যে শুর শমদমাদ গণ সংযু 

মৌলিক যক্তি চাল ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ৰ সেও ব্রাহ্মণ পদবাঁচ্য। * ইহার পরেও 

এই (দোঁষে “বঙ্গবাসী'র উপদেশ কাহারও | 52555555225 
কর্ণে বড় বাজিতেছে না,_“বঙ্গবাসী"-াস্তেই ৫ “যে ব্রাহ্মণ দাস্তিক ও বইল ছুরিতাচারী হইয়] 

তনয় অনংকন্ষে বন্তমান থাকে, সে শুদ্র হয়, এবং 
বিলীন হইন। যাইতেছে । এই কগ্রেসেব যে রে ইল্দ্িয়শিগহ সত্তা ও ধঙ্দবিষয়ে সতত উদামী- 
কথা ;__-যে সকল কারণে কগগ্রেসের সহিত দ্বিত, তাহাকেই আমি ব্রাঙ্ণ বলয়! বিহবচনা করি ; 
ৃ ৃ নি নাউ আনাীঁকঠ ?স ! কেননা ব্রাহ্মণ হইবার কারণ একমাত্র সচ্চরির 1” 
বঙ্ষবাসী'র সহান্ুভতি নাই, অনেকেই সে _ বঙ্গব।সীর শান্ত্রবিভাগ প্রকাশিত মহাভ।র- 
সকল কারণ উপলব্ধি করিয়া থাকে এব” তোর বঙ্গানুবাদ ; ৪৮৮ পৃঃ । 

রা রর অপিচ অন্যব্র। “সতা, দান, অক্রোধ, অনৃশহন্য। 
তংসন্বান্ধা বেঙ্গবাপা'র ভ আনকের এ সিডি 
বা রী সহিত আনেকের অগা ও দয়! * গযেখড্রে স * থাকে 

হাতের & নিল আছে। কিন্তু ঢুইত প্রকৃত পর তম বাণ তাহ ম! থাকে, সে শু শর নয় 

রি পল... পপ পপ, ৯ ৯ টি 

পিপাসা | পাপা পাপা পপ পপ 

শা পপ পপ 

সপ পোপ পিপল 

শাল সপ শি 



ফাঙ্কন, ১২৯৭ ॥) চির ৫ ৬৫ 

ব্রাঙ্মণ-পদবী- ধারী  মাত্রকেই ্রাহ্মণোচিত ূ ুরুষার্থ নহে) কর্তবা কার্য করিয়? যাইলে 
ভক্তি প্রকাশ করিতে বসিলে কি সেই ৰ সহজেই তাহ! সাধারণের হৃদয়'কর্ষণ করে 

আর্ধাগ্রন্থেরই অবমাননা কর। হয় না? বেদ ; এবং সেই গুণব! ক্ষমতার জন্য লোকেই 

পুরাণ, স্থৃতিঞ্তি প্রন্থতি দুরূহ বিষন | সাধুবাদ করিপ্া থাকে । জগতের অঙ্চর 
সকল ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণের আলোচা নহে) | কবি কালিদাসও কবিত্ব-আোতে গা ঢালিকা, 
বেশ কথা, কিন্ত ্ী পতিতপাবন শিরোমণির : “ত্ভিতীযুর্দুন্তরং মোহাদুড়পেনাস্মি সাগরং” 

আলোচনায় ্র্িকার আছে, আঁর সংস্তুত * বলিয়া, আপনার ভীন বলের জন্য বিনয় 
সাহিতাবিৎ সংযতচিন্ত ডাক্তাশ বাজেন্্লাল | খীকখ্গকরিরাছিলেন, আর 'জন্মভমি'র 
মিত্রের তাহাতে অধিকার নাই-__ইহাই কি [জন্মাদাতুগণ আসরে অবতীর্ণ হইয়াই, 
শান্ের বিধান ?--এইরূপ নানা কারণে | বঙ্গদর্শন, বান্ধব, নবজীবন, প্রচার যাঁভ" 
বিঙ্গবানী”র কথা অযোক্তিক "9 অরুভিকর । ক করিতে পারেন নাই, ন্াাহাই করিবেন 
বোধ হয়, এবং £নইজনাই উহার প্রতি বলেয়া আত্মশ্লাঘ। প্রকাশ করিতেছেন, 
লোকের শ্রদ্ধা ক্রমশঃ কমিতিছে । ইাঁ নিতান্তই শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ । 

“আমরা নিও আলোচনা করিত তার “র দ্বণা ও শ্লেষ।--নব্যভাবত, 

বঙ্গিা “বঙ্ষবাসী'্ অনেক কথা বলিশা ও ভারতী*র প্রতি বিচক্ষণ একটু ভ্রকটা 

ফেলিলাম। তাহর এক কারণ আছে, বিক্ষেপ হইয়াছে । উক্ত পরিকাদ্ধয়,। যথা 
জন্বাভূমি? “বঙ্ষবাসীর অধাক্ষগণ দ্বার প্রতি- ক্রমে, 'ব্রাঙ্গদলেব' ও 'ব্রাঙ্গ পবিপারের” পত্র 

িত” এস", “স্চনা হইতেই যেকপ দেখা বলিক্া। তাহাদিগের নিরমিত প্রকাঁশরূপ 

যাইতেছে, “বঙ্গবাসী'র সহিত এক সিনে মহদগ,ণও 'জন্মভরমি'র বিবেচনায় প্ধর্তব্যই 

সংমিলিত। “কাণ টানিলেই মাথা আসে”; নহে । »কলিপগের শেবে হিন্দুধর্থের এতই 
__“বঙ্গবাঁলী”র দোঁষ-গুণের কথা বলিলেই, রূপান্তর হইয়াছে, এতদিন আমাদিগের 
“জন্মভমি'রও দোষ গুণ বুঝা যাইবে, এই | সেজ্ঞান ছিল না। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, 
বিবেসনায় আমরা “বঙ্গবাদী” সন্বন্ধে এত | অধিক কি - কলির প্রারান্তেও, হিন্দুরা পরম 

কথা বলিলাম। পূর্ধকখিত আত্মন্তরিতার | শক্রর৪ গুণ ব্যাখা! করিতে কিঞ্চিন্সাত্র 

পরিচয় “জন্মভমি'র “স্চনাতেই দেদীপা- | কুষ্টিত হইতেন না, আর আজ "জন্মভূমি, 

মান,_-জাঁনি না, সাহিতাজগতে প্রতিষ্ঠা | সেই « হিন্দুর * * শিক্ষা] সম্পূর্ণ” করিতে 

লাভের সঙ্গে উহা! কতদূর বর্ধিত হইবে । | অবতীর্ণ হইয়া, ধর্ম বিশ্বাসের কিঞ্চিৎ 

আপন মুখে আপন ক্ষমতার পরিচয় দেওয়া | পার্থক্য হেতু, এক জনের প্রকৃত গুণ 
৮৯ পচ পাপা কপ 

এনং সে বান্ধণ বুক্ষণ নয়। * ্গ * অপৌরুষেষ 

সত বেদবাষক চতুর্বর্ণেরই হিতকর | * + ৯ সত্োলও কিঞ্চিৎ অপলাপ করা হইয়াছে 
তত কা হ্ 

পুরুষ যে পর্যান্ত বেদে সংযুক্ত না হয়, সেই পথান্ত ; বস্তুতঃ উক্ত পত্রিকাদ্ধয় লাক্গদলের” ও 

শুদ্র সম থাকে | * +* * যে পুরুষেতে হুসংস্কৃত ব্রাঙ্গপরিবারের পত্র নহে উহাদিগের 

চরিত্র দৃষ্ট হয়, ভাহাকেই বাদ্ষণ বলিয়া আমি পূর্ধে | স্বত্ব(ধিকারীগণ এবং ফোন, পন লেখক, 

বর্ণন কবিযাছি।” প্র ই ৪৩৮ পৃষ্টা। নানাধিক ক্রাঙ্গধন্মীবলম্বী হইলে”. উহারা 

স্পা িপশ শী 

হি পপি পাপাপীপাশিপাল 

প্রকাশেও সঙ্কৃচিত। তপতি উক্ত বাক 



৫৬৬ নব্যভারত। (অষ্টম খণ্ড একাদশ সংখ্যা । 

নিরবচ্ছিন্ন 'ব্রাহ্মদলের” বা ্রাহ্ম পরিবারের, 
মুখপাত্র নহে । লেখকদিগের মধ্যে আমর 

অনেককে জানি-_তীহার। শ্রাদ্ধ ধর্মাবলম্বী 

নহেন, এবং অনেক প্রবন্ধে ব্রাঙ্মগ মত- 

বিরোধী তীত্র সমালোচনাও প্রকাশিত 

হইতে দেখিয়াছি) প্রত্যুত, & উভয় পত্রে 
নিরপেক্ষ ভাবে সকল শ্রুণী ও সকল 

সম্প্রদায়ের লেখকগণের প্রবন্ধই প্রকাশিত 

হইয়া থাকে এবং “প্রবন্ধ সকলের মতাঁ- 

মতের জন্য লেখকগণই দায়ী ।”» আর 

প্রকৃত পক্ষে উহার ত্রাঙ্গদলের ও 'তরাহ্গ 

পরিবারেন” পত্র হইলেই বাঁ ক্ষতি কি? 

ধর্ম বিশ্বাপ মনুবা মাত্রের সমান নহে ১ 

তইলে, নাস্তক, আস্তিক, হিন্দু, মুললমাঁন, 

বৌদ্ধ, গ্রীঈীন, এবং এইবে এক এক দর্বেরি 

মধো শত শত সম্প্রদায়ভেদ থাকিত না । 

সকলে এক উপায়ে ভগবানকে পাইবে না 

জানিয়াই করুণাময় সর্দবান্থবামী স্বররং ভভয় 

দান করিয়াছেন_- 

“ঘে বথ। মাং প্রপদান্থে তা 

উক্ত পত্রিকাদ্ন “ভন্ববোধিনী” ব। 
“বেদব্যাসে'র ন্যার নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম গ্রাচার 

কার্যে ব্যাপুভ নহে; উহাতে হিন্দুব মত- 

বিদ্বোধী কোন প্রবন্ধ থাকে, আমি তিন্দ__ 

'তাহ] পড়িব নাবা ভাহার উপদেশে চলিব 

না| কিন্তু তাই বলিয়া যে, তাহাতে 

প্রকাশিত দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য বা 

অপর সাধারণ হিতকন প্রবন্ধ মাত্রেই পাঠা 

বা পর্তব্য নহে- ইহা কিরূপ যুক্তি? যদি 

ত্রাঙ্ছদলের পত্র বলিরা তাহা ধর্ভব্য না 

হয়, তবে হিন্দুদলের পত্র বলিয়া জন্মভূমিও 

অনেকের ধর্তবা না হইতে পারে ; কিন্ত 

তাহ হইলে, « জন্মভূমির লোঁক শিক্ষাব্রত 
সম্পূর্ন হইবে কিসে?--তাহার পঞ্চাশ 

*স্তটথব ভজামাভং।” 

শালি আপা | পপ পপ তো তি 

| হাজার গ্রাহকই ২ বা ভুটিবে কিরূপে ?-- 

আর যদি চিন্তাশীল শ পাঁঠকগণ কর্তৃক উহ! 

পঠিত না "হইয়া কেবল মুদদদীর দোকানেই 

শোভা পায়, তবে জন্মভূমির প্রত 

মধাঁদাই বা রক্ষিত হইবে কিরূপে 1 

আর যদি হিন্দু ভিন্ন অপরের রচিত প্রবন্ধ 

মাই অপাঠা হয, তবে জন্মভূমি, হিন্দু 

মাহা্মা গাহিতে না গাহিতেই হিন্দুমত- 

বিরোদী, বিলাত-প্রত্যাগত, “ ভারতেম্বরীর 

সহিত পাঁন-ভোজনে পরিতপ্ত টু 2 ই 

811)৩01ব প্রবন্ধ সাদরে আপন অঙ্গে 

স্থান দিলেন কি বলিয়া? 

আর এক কথা । ধীর ও প্রশান্ত ভাবে 

সংশিল্গ। দেওয়াই সাধু লোকের কাষা। 

সর্্ব- সৌমা মঙ্িই হিন্দুর প্রধান লক্ষণ। 

জীবে নিষ্কান ভাবে দর প্রকাশই হিন্দুর 

একমাত্র অনুষ্ঠেয় । "এ সকল উপদেশ 

আমরা সমবে সমায় বঙ্গবাপী হইতেই 

শিক্ষা করিষাচি। এখন মুখে এক উপ- 

দেশ, কাষো তাহার বিসদৃশ ভাব কনা 

সদ্দিবেচকেল কাম্য নভে । ত্রাঙ্গ মতিভ্রান্ত 

হইগ্ী) গন্থবাচাত ভইয়া থাকে, যুক্তিপূর্ণ 

সত্ুপদেশ দ্বারা তাহাকে সংপথে আনিতে 

চষ্টা করাই "প্রকৃত সঙ্গাদদের কার্যা। যদি 

তাঁভাঁকে আদৌ না ধরলে, তাহার প্রতি 

ভাদৌ চাহিয়া না দেখিলে, তবে সেত 

অস হইতে অসভর পথে ধাবমান হইবে । 

ত্রাঙ্গ নিজ পরিকয়, বা নিজ প্রবন্ধে, 

ধ কণগ্রেস সভায় শ্রীযুক্ত ঘোষজ মহাশয় ক তুঁক যে 

তর্থে “চিন্তাশীল” কথ ব্যবহাত হইয়[ছিল, আমরা (সে 

অর্থে উহা ব্যবহার করি নাই; 'জন্মভূমিস্থ “বেদাস্ত- 

দর্শন'-ব্যাখ্য।কার তর্দীয় প্রবঙ্গের উপসংহাবে উহ] যে 

অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, আমরাও সেই অর্থে 

ব্যবহার করিলাম । 



ফান্তুন, ১২৯৭ 1) জন্মভূমি । ৫৬৭ 
মা কুস্্ পপি পিল পপ পাপা পাশ 

মিথ্যা যুক্তি, অসার তত্ব বা অধশ্মকর আমর! জন্মভূমির সুচনা লইয়াই অনেক 
প্রস্তাব উত্তাপিত করে, তাহা দেখিয়া, : কথা বলিলাম । উহার উদ্দেশ্ট মহত-_- 

াহা পড়িয়া তাহার সরল প্রতিবাদ কর, | সন্দেহ নাই; এখন তাহা কার্যে পরি- 
প্রক্কৃত যুক্তি, সারতত্ব, প্রকৃত ধর্মোদ্দী- র ণত হইলেই পরম সুখী হইব। উহার 

পক ভাব তাহার সম্মুখে ধর--তবে ! অন্যান প্রবন্ধ সম্বন্ধে !ঢুই £চারি কথ। 
তাহান্ধ মোহ, ঘুচিবে, হিন্দুধর্মের অবিনশ্ব বলিয়া আমরা এ প্রবন্ধের উপসংহার 

বিজন নিশান উদ্দল হতে উজ্জল! করিব। 
ভার্বে উড্ভীয়মান হইবে। যদিসে প্রবন্গ। “হিন্দরমণী'র প্রতি আমাদিগের প্রগাঢ় 

চক্ষেই না দেখিলে, তবে তাহার অসারতা | ভক্তি আছে; প্রত্যুত হিন্দুরমণীর সত্তীত্ব 

বুঝিবে কিরূপে ?--মতিত্রান্তের জদগতি : গুণেই আমরা আজ পর্যন্ত হিন্দু বলিয়! 
সম্পাদনই বা করিবে কিরূপে? বে ফু পরিচয় দিতে সঙ্গম হইাতডি । আর্া- 

সেত হিন্দু আছেই, তাহার জন্য ক শাস্ত্রে পন্ত্রী জাতির ও ভার্ষার মর্যাদা” 

কেন? যে হিন্দু ছিল, এখন কাল- | ঘথেষ্ট পরিমাণে বিহিত থাকিলে ও, কি জন্য 

বিপর্য্যয়ে মতিভ্রান্ত হইয়া অহিন্দ হইয়াছে, | বর্তমান অবস্থায় “বিদ্যাশিক্ষা ও স্বাধী- 
তাহাকে পুনরায় হিন্দু করিতে পারিলেই [নতা ভইতে স্ত্রীজাতিকে অন্তনে” রাখ 
ত হিন্দুর কার্ধ্য হইবে, হিন্দুর মাহাম্ম্য | হয়-একথা বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া 
রক্ষিত হইবে। আমরা তাই বলি, অস্য়| ; দিলে আমর বর্তমান প্রবন্গের সম্পূর্ণতা 
আত্মন্তরিতা তাগ করিয়া, শ্রেষ বাঙ্গ: বুঝিতে পারিব। “বাল্যবিবাহ” প্রসঙ্গে 

পরিহার করিয়া আভমান মাঁৎসধ্য ভুলিয়া ৷ বঙ্গব'লীর স্তস্তে এ কথার কতক আলো- 

গিয়া, ধীর ভাবে আঁপন গন্তব্য পথে ; চনা হইতে দেখিয়াছি; কিন্ত, যত 

অগ্রসর হও, মিষ্ট কথায় সাস্বনা বাকো : দূর স্মন্রণ হয়, তাহাতে ভ্ত্রীজাতিকে 

আঁপন ক্রোড়ে সকলকে স্থান দাঁও, আর্ধা- | বিদ্যাশিক্ষা। ভইতে বঞ্চিত রাখার কারণ 

খধিগণের কথিত সাঁরতত্ব সকল সরল- ; ব্যাধ্যাত হয় নাই। আধ্য শান্ত্রেরই 

হৃদয়ের অবিকৃত ভাবে সকলের (নিকট বিধান + 
উদঘাটিত কর, প্রকৃত জন্মভুমির কার্ধা | “কন্যাঁপ্যেবং পালনীয়! শিক্ষণীয়াতি যত্বুতঃ, 

হইবে, স্বর্গীদপি গরীয়সী বলিয়। উহার ূ অথচ, বর্তমান (প্রাচীন ?9 হিন্দুর! স্ত্রী 

প্রতি অধম সন্তানের শ্রদ্ধা জন্মিবে; | শিক্ষার বিবোধী কেন, এ শিক্ষা বর্তমান 

নচেৎ অনেকেই দূর হইতে নমস্কার পূর্বক | সমাজের পক্ষে কিনূপ ক্ষতিকর, এ সকল 

“10991 025000001৮0 19810, 29০৫ | বিষয় আমরা “জন্মানমি'র নিকট শিক্ষা- 

রা কিয়া বিদায় গ্রহণ করিল! | প্রীর্থী। স্ত্রী পুরুষের আশ্রয়_-আশ্রিত 

পাশ্টাতা দাশনিক ভইলেও 17০১০: 30০০- : ভাবে আমাদিগের মতট্দধ নাই, ইদানীং 

০67 এর মতেই আজকাল নীভি শিক্ষা ূ সাম্যবাঁধিদিগের ন্যায় 'আমব। জ্ীজাতিকে 

দেওয়া ভাল, নচেৎ প্রহার ও তিরস্কারের | সকল বিষয়ে সম্যক স্বাচ'নতা দিতেও 

বলে বালক বিগড়াইয়] যায়, সংস্কৃত হয় না। | প্রস্ত নহি। তবে সামঞ্জস্যের ₹হিত সংস্কার 

পা 



সাধন “করিত দোঁন কি?* 

বর্তধমীন অবস্থায় অবরোব ও অবগ্ুগ্ঠন 

প্রথার প্রয়োজন কি? আমরা যতদূর 

জানি, ভারতের প্রাচীন হিন্দু রাঁজত্বকালে 

এ সকল প্রথা! পূর্ণমাত্রায় ছিল না, মুসল- 

মান শাসন কালে তদানীন্তন পাশব 

প্রক্কতিব লোকদিগের উৎপীড়নে এ প্রথা 
প্রবর্তিত হয়। এখন সেরূপ উতপীড়নের 

আশঙ্ক। নাই, তথাপি এ প্রথা সমাজে 

অপ্রতিহত প্রভাবে কাধ্য করিতেছে কেন? 

একজন রসপ্রবীণ কবি বলিয়াছেন-_ 

“ঘোম্টা টানা, যায় না জানা, 
ভিতরে কেমন কাজ; 

সঃ রা 

মনটি ভাল, হলেই তল 
কাজ কি অত লাজ ?* 

এই সমাজ-সংস্কার চিন্তায় আমরা 

পরম মুগ্ধ। এইরূপ ও অন্যান্য সামান্ত 

বিষয়ে স্ত্রীজাতিকে, সম্ভবমত, স্বাধীনতা 

দিলে ক্ষতি কি-জন্মভূমির নিকট মামরা 

এ সকল তথ্য শিখিতে চাই । 

“মহাবিদ্যাসাধনঠ সাধনপ্রিন ভিন্দু 

জীবনের অন্যতম লক্ষ্য, “ভক্তের আরাধ্য 

বস্ত এনং কাব্যপ্রিয় ব্যক্তির শ্রিরতম 

পদার্থ” _-ততপক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই । 

কবিবর রস্কিচন্দ্র প্রবীণ বয়সে প্রগাঢ় 
ভক্তিভাববিমিশ্রিত রসে জন্মভূমির পাঠক- 

মাত্রকে সেই “মহাবিদ্যাপাধন' শিক্ষা দিয়! 

প্রকৃত ভক্তের কাধ্য করিতেছেন । কিন্তু 

বর্ধমান রুচির বাজারে এ সাধন বঙ্গীয় 

কবির 

* সংস্কার ও সামঞ্জস্য সম্বন্ধে আমাদিগের 

বারস্তরে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল । 

* সাতনরী।- ছোট বৌ ১৯। ২১ পৃঃ। 

সমাজের | পাঠকের কতদূর চিত্তাকর্ষক হইবে - 

৷ মতে 

। আমর। 

নব্যভারত। (অষ্টম খণ্ড, একাদশ সংখ্যা। 
সি সাপ সোপ পা পলাশ কি সত পি 

বলিতে পারি না। আজ কাল যখন 

সহজেই লোকে নন্যাংট। গা” ন্যাংটে। পা, 
দেখিয়। সিহরিয়া উঠে, তখন “বিপরীত 

রতাতুরা দ্রিগম্বী” মহাবিদ্যাগণের কেবল 

দিগন্ধর ভাব দেখাইলে, লোকের অরুচি 

তিন ভক্তি জন্মিবার অল্লই সম্ভাবনা । 

আজ কাল ধম্ম ও কর্তবের কথা তুলি- 

লেই লোকে বলির! বদসে_ 

“কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিতা ন কর্তব্যো বিনির্ণরঃ | 

যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্শহানিঃ প্রজায়তে ॥৮ 

এখন আর সে পরব প্রহ্নাদের ভক্তির 

কাল নাই; এখন যুক্তি, তক দশন ভিন্ন 

লোকে কিছু বঝিতে চাহে না, বিশ্বাস 
করিতে চাহে না, শান্ত্রতন্বজ্ত তক- 

টুড়ামণি মহাশরও তাই এখন বৈজ্ঞানিক 

ধম্মব্যাখ্যা॥ করিতে বসিয়াছেন। 

তাই বঝালতোছিলাম, দশ মহা- 

' বিদ্যার বাথিক ভাব এখন সকল লোকের 

| 

করিলেও 

উপদেশপ্রদ। 

হইবে না,বকাাল-তারা ভব- 

নেশ্বরী প্রভৃতি মহাবিদ্যাগণকে 'মশেষ- 

বিধ ভক্তিবাচক বিশেবণে বিশেষিত 

এখন তাহারা সকলের ভক্তি 

উদ্দীপন করিতে পারিবেন না। এখন 

উইাদিগের আভ্যন্তরিক ও আধ্যাত্মিক 

ভাঁব প্রকাশ করা সমধিক সমীচীন বোধ 

হয়; কবি হেমচন্ত্র তাহা! যথেষ্ট পরি- 

মাণে প্রকাশ করিয়াছেন-তাহার দশ- 

মহাবিদ্যান পারে কবিবর রপিকচন্দ্রের 

দশনহাবিদ্যাকিবূপ আসন পাইবেন, বলিতে 

পারি না। 

'তারটাদ সন্দার” এর উপাখ্যান বেশ 

আজকাল সঙ্গসস্তান যেরূপ 

হীনবল ও অকৃতজ্ঞ হইয়া ঈ্াড়াইতেছে, 

চিন্তাকর্ষক 
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ভাহাতে ারাটাদের সাহস ও বিক্রম , এবং 

সর্বোপরি অকুত্রিম প্রভৃপরায়ণতা বাস্তবিক 

স্মশমীর সামন্্রী। ইহার সঙ্গে ক্রমশঃ 

আমা পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ট সন্কলিত 

ভাঁরভীয় «আর্ধ্যকীন্তি” শুনিতে পাইলে | 

সমধিক সুখী হইব । “বঙ্গবাসী'র প্রথমাব- 

স্থায় এইবূপ উপাখ্যান পাঠে আমরা পরম 

পপিভপ্ি লাভ করিয়াছিলাম। কালাম দি, 

মডেলভগিনী প্রভৃতি উপান্তাস-্চপিতা 

বঙ্ষপাহিত্য সংসারে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ 

কবিঘ্াছেন ; বঙ্গভাঁষার উপর তাহার সম্পূর্ণ 
আয়ত্ব এবং সমাজ-চির গঠনেও তিনি 

বিলক্ষণ পটু । ক্রীভাব প্রণীত রাধানাথ। | 
উপনাঁদও উপন্যাস-পাঠকের বিশেষ তৃপ্তি- 

কব হউঠবে, কিন্কু তাহার 

সকল উপনাসই কেমন এক ছীঁচে ঢালা )- 

উাহার 

কেমন একই ভাঁবে প্রবহমান _ 

“অবিরাম-গৃতি নদী বাধা নাহি মানে । 

বিরাম ঘেকি তা নদী কভ্ নাতি জানে ॥৮ 

মডেল ভগিনী, কাালাচাদ, চিনিবাস, বাঙ্গালী- 

চরিত-সকলেরই কেমস একই ভাঁব, একই 

'ভাঁষা, ছন্দ, একই ছ্চ। আখ্যাঘি- 
কর কণপ্চিৎ রূপান্তর থাকিলে 9, সকল গুলি 

কেমন একই উপাদখনে সংগঠিত ॥  উহাদি- 

গর মপো বে কোন একখানি গ্রস্থ পড়িলেই 

সকলঞ্লি পাঠ করার ফল পাওয়৷ যাঁর। 

সণক্ষেপতঃ) ইংরাজি সাহিত্যে 767200198 

উপন্যানকারেন নে আসন লাভ করিয়াছেন, 
বঙ্গপাহিত্তো “কাধানাথগকচক্িতাঞড সেই 
আাসনের যাগ্য । আমরা জন্মভূমির অঙ্গে 

তাহার হস্তগত ছুই এক খাঁন 1৮০)1)9০, 

1001] 5070]) বা 0910).13009 এর ন্যায় 

নবন্যাস দেখিতে ইচ্ছা করি। তিনি এক- 
ণ৩ 

সন্দেহ নাই । 

৬671 ন্ 

বণনাছাতর্ধযামর উপকথার আোত : 

পপর পপ স্পা 

পাশ শশা ৩ শীট ০ ৮শশিশপীটিশট ০ 

জন ন গুরসিক, সন্দেহ নাই; সি অনেকস্থলে 
কবিবর” রাজকৃষ্চের প্রহ্লাদ-চরিত্র”গত 

বণ্ডাণার্কের ন্যার রস গড়াইয়া যাঁয়। 

পাশ্চাতা ররিকেরা বলেন -- 

“1376516চ 18 (1)0 ৩৬০1 01 ৮102, 

কথ।ট1, বোধ করি, আমাদিগের প্রাচ্য রসি- 
কেনা ও বড় অগ্রাহ করিতে পারেন না) 

বি'পনাগে? কিন্ক 2০ঘঠে অপেক্ষা [90৮০- 

1০25ই অধিক--এক “্দাঁড়িঘ্ধদননী দেবী”র 

নামকরণ অধ্যায়েই চুড়ান্ত নিদর্শন লক্ষিত 

ভউীবে | 

বেদাস্ত-দর্শন” আমাঁদিগের জন্মভূমি 

উপখদেস স্থষ্টি। “জীব ব্রন্দের এুক্য” প্রতি- 
পাঁদন, যক্তাদি ও শম দমাদির প্রযো- 
জনীবতা” নির্ধারণ, “জীবনুক্তি ও নির্বাণ 

। মুক্তির স্বরূপ” নির্ণয়, “পরস্পর বিরুদ্ধ শ্রুতি- 
সময় প্রভৃতি গভীব বিষয় সকল জ্ঞান- 

পিগস্থ ব্যক্তিমাত্রেরই জ্ঞাতবা | আনাদিগের 
উ্িখিত মহাঁন্ তন্তু সকল “ধারণ! করিবার 
উপদুক্ত শক্তি না থাকিলে ও” বাখ্যাকা'র স্বীয় 
বথাপক্ভিতে উহার যেরূপ ব্যাখ্যা করিবেন, 
আমরাও যথাশক্তি তাহা বুঝিতে ও তীহার 

অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিব। আমরা 
স“্স+রের কীট, আঁমাঁদিগের সকল কাধ্যই 
গ্রায় বিডুম্বনাময় ; এরূপ অবস্থার, সংসারের 

সাঁদতদ্ধ বুঝিতে গিয়। বিড়ম্বনা” ভোগ্ন করাও 

অবাঞ্চনীর নহে । এই বেদাত্তদর্শনই নব- 

প্রচারিত ব্রাঙ্গধর্মেরে অস্থি মজ্জা-প্রাণ) 

অন্ততঃ ব্রহ্মবাদীরা ইহাই বলিয়া! থাকেন। 

“পরস্পর-বিরুদ্ধ শ্রুতি-সমন্বয়”ই খন সেই 
বেদাস্তদর্শনের অন্যতম প্রতিপ'দ্য, তখন 

জন্মভূমিস্থ” “বেদাস্তদর্শন” দ্বারা আউনিক 
হিন্দু ও ব্রাঙ্মদলের পরস্পর বিরুদ্ধ 

চিঠি 

খা সি 

ঙ্ 

_সমস্বয় দেখিতে পাইলে আমরা পরম সুখী 
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হইব,-'জন্মভূমি”বও মহ্ছুদেশ্ত সংসাধিত 
হইবে। 

'পঙগপাল” ও 'ভারতে স্থবর্ণ_-উভয়ই 

বঙ্গের বর্তমান সামরিক প্রসঙ্গ এবং 

বিবয়ের বিশেষ তবজ্ঞধিগের দ্বারা তাহ' 

স্রচাক্করূপে আলোচিত হইয়াছে । ভতিবয়ে 

কোন কথা উত্থাপন করা আমাদিগের পক্ষে 
ধৃত । 

পরিশেষে, পুনরায় বলিতেছি, 'জন্মভূমি'র 

মল খা] 

৩ ও ১, 

নব্যভীরত । (অষ্টম খণ্ড, একাদশ সংখ্যা । 
সাপ 

যথার্থ মঙগলাকাজ্জী বলিয়াই আমরা আপন 
জ্ঞান ও বুদ্ধিমতে এবং কর্তব্যান্থরোধে উহার 

দে'শ-গুণের আলোচনা করিলাম। কোন 

কথা অপ্রীতিকর বোধ হইলে, উহার 
অনুষ্ঠাতাগণ আমাদিগ্সের প্রতি যেন কোন- 

রূপে বিরূপ না হয়েন, ইহাই আঁমাদিগের 

বিনস্ত্র প্রার্থন।। 

শ্ীপাচকড়ি ঘোষ। 

ভক্তিকথ'। 

(পুর্ব প্রকাশিতের পর |) 
৩০৮। মীন যেমন তড়াগানির জলে 

জীবিত থাকে, মানবানম্! সেইরণ ব্রহ্গ-সত্বা- 
সাগবের সলিলে জীবিত থাকে । মীনের 
পক্ষে জল যেমন জীবন, আমাদিগের 
নিত্য প্রলীর পক্ষে সেইন্প ব্রহ্মানন্দ- 
সাগরে প্রবাহ জীবন । আমরা সেই আনন্দ 
সাগরে যতই মগ্ন হই, ততই ক্ষতি, বল, 
বর্ঘয ও পবিত্রতা লাভ করি। 

৩০৯। সর্র্বনা নিজ মঙ্গলের জনা আপনার 
ছিদ্রাঙগেণ কন, কখন পদছিহাঁনেবী 
হইওনা। যখন কাহার বাকো, বা ব্যবহারে 
তোমার মনঃক্ হইবে, তখন দেখিও, 
তুমি নিজে কতগুর তাঁহার কারণ। যদি 
চভোমার বিবেক বলে, তুমি নির্দোধী, "তবে 
তুমি প্রসন্ন চিত্তে তোমার কইদানকারী 
ব্যক্তির দোষ ক্ষালন্ জনা মঙ্গলদয়ের মঙ্গল 
পূর্ণ চদণে প্রার্থনা করিতে বাধা হইবে, 

তোমাল জীবন পাপ-কলস্কে কলঙ্কিত হইবে । 

সকল কার্ধ্য কর্তব্য জ্ঞানা- 

ম্থারোধে শিফাম মনে মঙ্গলনয়ের মঙ্গলপূর্ণ 

কপার উপধ নির্ভর করিয়া সম্পাদন 

করিবে । সংক্রিঘার ফল প্রত্যাশা করিলে 

্বার্থপরতা। দোবে দৃমিত হইতে হইবে। 
১১ই মাঘোংসব উপলক্ষে 

ব্রঙ্গ সংস্বীর্তন হইতেছে । আন্ন্দর শো 

বহুতছে। নহবতৎ বাঞ্জিতেছে। মনে 

হইল, আত্মা পরমার সহিত উদ্দাহ শ্ত্রে 
বদ্ধ হইবে। পিপ্রাণা সতীর ন্যায় সে 
তাহারই মঙ্গলপূর্ণ চরণাশ্ররে অবিচ্ছেদে 
নিত্যকাঁল বাস বধিত্না তাহারই সেবা 

করিবে, ও ভাহারই আনন্দ, অমৃত, শাজি, 

মঙ্গল, পবিত্রতা ও শাভাদি কতই নিত্য 

স্থথভোঁগ করিতে থাকিবে । ইঠরি অন্য 
এত আনন্দোৎসব, ইহারি জন্য এত বাদ্য 

১০ । 

৩১১। 

গতি ক্রোধ দুষ্টি'তি করিলে | বাঁদন, এত নাম সঙ্থীর্ভন। 

গা 
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৩১২। কোন অ+্ধীয়ের মাতৃ আদা- 
শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নিপ্নম ভঙ্গদিনে ও তাহার 

পর্ব তাহার বাঁটাতে গমন করিয়া আমি 
তাহাকে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা নিম্নে 

লিপিবদ্ধ করিলাম । 
আজ আপনার জীবনের একটী বিশেষ 

দিন, একপ দিন আর আপনার হইবেনা। 
যাহার বিষোগে এক মাসকাল অশুচি থাকিয়া 

শুচি হইবার এই শেষ দিনে ভাহাকে মঙ্গল- 

ময়ী জগজ্জননী তাহার মঙগলপূর্ণ চরণে স্থান 
দান কবিনী আমান গ্রহে অন্পপূণীরূপে 

অবতীর্ণ হইয়াছেন, 
নাদিগকে অন্নদাঁন ও পরিবেবণ করিতেছেন। 

আঁজ তিনি আঁপনারদগকে হাহার নিক্ষ 

লহ্গ পবিত্রতা এবং অমোঘ আঁশীবাদ 

দান করিতেছেন। আজ আপনি নিজ 

পরিবারসহ পবিত্রতা ভোগ করুন। 

আপনাকে তশ্বত্তঃ এক বৎসর কাল পবিত্র 

ভাঁবে চলিতে হহবে। আপনার সদ্যবহার 

যেন আপনার প্রিমা ভাধ্যা ও-প্রাণাধিক 

প্রিয় পুত্রদ্ধয় অনুকরণ করিতে সমর্থ হরেন। 

যে সৎপুত্র তাহার পিতৃ বা মাত বিয়োগে 

এক বংসরকাঁল শুদ্ধাচারে অতিবাংন 

করিতে পারেন, তিশি তাহার দেহ দীখ 

ব্যাপী অভ্যাসের বলে তাহার অবশ 

জীবনে হয়ত সেই পবিজ্রভা রক্ষা করিতে 

ভক্তিকথা || 

আজ তিনি আপ- 

৫৭১ 

হইয়া সাহার নিকট নীরবে পুণ্যবলের 
জন্য প্রার্থনা করিবে । ভাহার পর তোমাক 

মনঃ প্রাণ প্রশাস্ত হইলে, তুমি যথোচিত 
ব্যবহারে সমর্থ হইবে । তুমি কিছুদিন এই 
রূপে আপনাকে শাসন করিবার অভ্যাস 

। করিলে, পুণ্যপথে পাদ্চারণা করিতে সমর্থ 

হইধে। তোমার সেই উন্নত ধর্মজীবন 
হদয়ঙ্গম করিবে ষে, প্রণ্যই পাপের একমাত্র 
ৰ দিনাশক। « 

ূ ৩১৪ । সত্যন্ববপের যে সকল সত্য 

 ত্রাঙ্মলমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছে বা হইবে, তাহা 
সবিনশ্বর, আর মানধীদ ক্ষীণতা দোষে যে 

সকল তীহান ইচ্ছার বিরোধী অসত্য 

ৃ ভাহাতে প্রবেশ করিয়াছে বা করিবে, তাহা 

নিশ্যই নশ্বর । প্রত্যেক ব্রাহ্ম ষেন এই 

নিন্ নিয়ম বিশ্বৃত না হইবাঁ ব্রাহ্ষসমাজের 
দঙ্গলোন্নতি সাধনে যত্রবাঁন থাকেন। 

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা মতে 

কোন একটী ওষধের যতই সারভাগ 
গ্র্ন করা যান (অর্থাৎ আটেনিউএসন 

(4১060862020 প্রক্রিয়া সংখ্যা যতই 

বুদ্ধি হইতে থাঁকে, ৩৩ সেই ওষধের 
সি ভাগ হইতে বিঘুক্ত হইয়া তাহার 
বাঁশ প্রকাশিত হয়, ভতই তাহার সুল্মত! 

9 বল বাড়িতে থাকে । সেইরূপ মানবাত্মা 
তই ধর্ম সাধনরূপ প্রক্রিয়া দ্বান্বা বিমল 

৩: ৫। 

সমর্গ হইবেন। কি চমতকার খখ্ষিদিগের | ভইছে নাকে, (অর্থাৎ তাহার পাপ, তাঁপ, 
এই বিণি। ইহা কেমন জ্ঞানগর্ড ও মধু- | শোক, সন্তীপ,'কামনা, বাসনা, পাশববৃত্তি, 

মর ফলোৎংপাদক। । আঁভিমীন, অহঙ্কার, আত্মাদর, অহ্ংজ্ঞান, 
৩১৩ পাঁপ কখন পাপ দ্বারা বিনষ্ট | অস্তানতা প্রস্থৃতি অসার ও স্থুভাগ বিনষ্ট 

হয় না। পুণাই পাপের বিনাশক। তুমি | হর, ততই সে্স্ম হইতে হুক্মাতর হইয়া 

মখনই কাম ও ক্রোধ, ভোগাদি দ্বারা উত্তে- 
জিত বা আক্রান্ত হইবে, সই মুহুর্তে 
'অননাগতিতে পবিজ্ঞস্বন্ধপের ম্মরণাগন্ত 

নৃতন হইতে নৃতনতর বল বীর্য্য লাভ « বিচে 

পাকে । 

৩১৩। পিতা গে?! পাপেতাপে লং 
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আমি মরি জলেপুড়ে। আমায় রাখ রাখ জীবন বলদের মত কেবল ুন্তকের বোবা 

মাগো! তোমার অভয় ক্রোড়ে। বাহক হয়। অতএব বেণী পুস্তক পাঠ না 
৩১৭। এই বম্দেশে প্রতোক নুতন | কবিয়! অধিকতর চিন্তাশীল হও । 

বৎসর আসিবার সময়ে তরুরাজী কেমন ৩৩১ । বহুদশিতাজনিত জীবনলব্া-জ্ঞান, 

মনোহর নূতন বেশ ধারণ করিয়া প্রকৃতি- | কেবল পুস্তক পাঁঠ নিবন্ধন জ্ঞানা- 

নাথের মহিমা! প্রকাশ করিতে থাকে । | পেক্ষী অধিকতর আদরনীয় 'ও নির্ভর করিবার 

তাহাদিগের পুরাতন শু শ্ভীন বেশ কালসাগরে (মগ্য | এই জন্য বুদ্ধির ানা শীন্স নানা 

পতিত হইয়া আধিভৌতিক পদার্থের পুষ্টি | বিদী-নিশীরদ না ভইলে ও ভীঁহাদিগের বচন 

সাধন করে। মানব! তুমি কেন না শ্রদ্ধার সহিত গ্রহ হয। পঞ্চাশ বৎসরা- 

বৃক্ষাদির সে দৃষ্টান্ত অনুকরণ কর । তোমা | প্রিক না হইলে প্রথমোন্ত জ্ঞান লাভ হয় না। 

আত্মীর পাপরুপ পুনাতন বেশ লাগবে | ৩১১। একাধারে সদিচ্ছা ও তাহ! 

নিক্ষেপ করিয়া তুমি 'পুণাবূপ নব বেশে! পূর্ব করিবার যথাবশ্রক অর্থ থাকিলে 

শোভিত হইয়া নৃভন বংসরে প্রাণেশ্বরের র মধুময় ফলোতপাদন ভইরা থাকে। কিন্ 

গজ কর! পাদপাদির শিক্ষ! অবাহেলা ূ নেই মন্দিজ্ছান বিবোধী আদালে ভাহা পূর্ণ 

করিও না ূ সারিবান অর্গকল থখকেলে, শিবাদ বিঠ্াবাছি 

৩১৮। নী বুদ্ধিমান বাক্তি বাহাতে 

যে কিছু সদ্গুণ দেখিতহ পাঁন, তিনি তাভারই ূ উঠিতত থাঁকে । পবস্পর-বিনোদী তই শরির 

সছ্যবহাঁরে প্রবুস্ত হন। তিনি জাহনন যে, । জশ্র্পান ঢঃখ বই সুখ ভয়না। কিন্তু মঙ্গল- 

একাধারে দকল গুণ থাঁকে না । তাই তিনি | ময়ের মঙ্গল লিপানে ছঃখ অধিক দিন 

ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে গুণের তারতম্য শিয়া | থাকে তা । ই দুই শক্তির মধ্যে একের জনন 

যাহাদত প্রত্যাশিত গুণে অন্পতা! ব। অভাব র অনুশ্ে হইয়া ছুঃখ দূর হর । 

রহিয়াছে, তাহাকে তঙ্জন্য তাচ্ছন্য করেন ৩১৩।  পবিরম্বজপেন যতই পবিত্র 
না। ভক্ত ধ্াহীকেও অবজ্ঞা করেন না। | সম্বাস ভোগ, ঘতই সাহার রুপাবর্ষণ, 

০১৯ | জীবনকে পনিত্র ও উন্নত করিবার | যতই আভা উপর নিভরভা, ততই সুক্ষ 

জন্যই বিদ্যা, জ্ঞানও ধর্মচর্চার প্রয়োজন । | হতে হক্মতর পাপের প্রকাশ । সেই 
যে নিদা1»জ্ঞান বা ধর্শীলোচনায় ই আকা- | অগাপবিদ্ধ, পুণ ও আলাস্ত স্বব্ূপ বিনা ঈদুশ 

ৃ 

৬ ট্জ্ 

। উপস্থিত হইমা অমুততন পরিবর্কে গবল 

ভ্িত ফল লাভ না ভব, তাভা বৃথা । [পি সকল দেখাইলান কোন পতন 

৩২০ । একজন চিন্তাশীল ধর্মপরায়ণ । শীল ভ্রান্ত ৪ অপূর্ণ মান্্দেব সাদ্য 
ব্ক্তি অন্ন পুস্তক পাঠ বা বিদ্যালান | হত । ইহা ভক্ত জীবনের পরীক্ষিত 
করিয়া যেরূপ সত্যাবধারণে ও আপনার | সিদ্ধান্ত। 

পবিত্রতী ও উন্নতি সাধনে সমর্থ ভন, ৩২৪। যতই পাঁপ, ততই পিতা! পুত্রে 
সেরূপ উত্কষ্ট ফল লাভে রাশি রাশি | বিচ্ছেদ। যে পরিমাণে পাপের অবসান 
পস্থ অধারন করিয়! স্থল বুদ্ধিদোষে দৃধিত | ও পুণ্যের উদর, সেই পরিদাণে পিত্ত চরণে 
লোক কখনই সমর্থ হয় না। তাহার পুতের পুনঃ সম্মিলন । আমরা এইক্ধপে 

চি 

৪৯, 1 
|] 
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নিত্য পিতৃ মাতৃ যঙ্গলপূরন চরণে পুনঃ 

সম্মিলিত হইতে থাকি । 

মান্য কেবল শুদ্ধ জ্ঞানল্ল 

পপ হইতে নিক্গঃত পাইতে পাব। 

২৬)৭ ৫) 

দল সুল 

কিন্ত উঈশ্বরেল ক্লুপা, তাহাল পবিত্ সহু ব 

ও ভক্তিরসা্ জ্ঞান অভ্যাস বিনা নে কু 

সঙ্গ, পাপ ভইান্ে খুক্ষলাঁভ কানে পানে নং । 
ল এত পাপাসা। সি ছু ৮৮ লেট ৩২৬। যাহার ভি নি 

ক্রোধে সময় 

কটু, অশ্বাব্য ও অপবিত্র ইন । 
তাঁহান ভাব।তত ইভ 

৭ 

৩১৭। বিশিয কারণ না পাই, 

কাঙাবও চলিতে লা'গাশপচা আম্াাপ 

করাই ন'চশণ ০) উদ্াব এপালস্ট 

সাগ্কবিজলক কান? অবঠঃত হলে অপগদেপ 

গ্ররর্তি ক্ষুদ্ধ চিন্তে দোপাদুপাপ লগিন 

থাকেন। কিস্তি সঙ্কাথদনা ৭ শিভাত জব, 

গান পাত হার বজ্র আন লিগে। 

সপ চল ক ক রর পর 

প লুচা,তা এ কাবিন | হাদাঞিত ধঙ্গনান। 
খু 

নাঁচ বিনয়, না্ধ মপদ দির নালাজগুর | 8৬7 
1 1৭425 ০ বী নি ঢ. ৮1৭ রং | ত৩।শ 

হিচ্ু আধ্যাদি দ্গের র প্রাচীন ইতিহাস। 

সা াীপাসশিপ্পসপ 

০ শশা পিপিপি পিপপিপপপিশাপসপাশপা শী পিন 2টি বা 

৮ 

৫৭৩ 
০ পপর কপি পাপ পপ শাক লন পি ও শী শগপপস্পপীী সি | শিস পপ শী নিপা পা 

নশন্বদ হইয়া কেতই ইদার্ধ্য বিশুদ্ধ প্রন ও 

লবলভার ভাবগতিক ভাল করিত্রা বুঝিতে 

“রে না। 

৩৯১। সঙ্গন রন্দোপাননা করবার 
নয শিমীলিত তেকত্র মানস চক্ষ 

সে 
সপ ০ 

হত: ০ ণ নু ২ তাপ রি চক সস রব 

“দাপ্ত্তে 0519 "এ নক ডি 21 2 

['ত্য-জ্ঞান-্প্রনপানী আছীনঙ্কানের সঙ্গে 

পণণেখতেত মক্ষল টিন ভাজ 

9 “প্লেনবিগলিভ হদ পজা। কছিততহি, 

মনন, 

1৮ পণ 

ঠাড়ার ভরত পণকাঞ্চন ৩ শাহান 

তিনটি কাততে আনেন মসল 

দ্দ্য প্রার্থনা কত্িভোতহ । এইব্পে 

লাসাটিগশ 
নর ৯৬, ৪ । রী নি 

০০ ্ ঢপালন। া। বু নল 

০ [এনে টিভি, ১ 

রান লাগল প্রশান্ত, পিল ও উহ 

বঙ্দোপামনার আনা পণ পলি এ 

ল্র্গ হইন না, 

£লাঁদ জণ্য মাগাদএকে নননঈয় মুদ্রিত 

পিপ। নন্তমযা। হই ্রিচিন্তে একাগ 

এক সভক্গংবে আঙ্গোপাষনা কিবা 

(ন প্শব শীবনের উপত্তর জগ 

নাভ কপিরাছ, সেই বান । 

শ্ীকানাইলাল পাইন, 

হিন্দু জার্যাদিগে র প্রাচীন ইতিহান। 

মে আর্য হিন্দুদিগের 

'আবা টা ভল্ আদিনিবান কথার ছিল, 

€স বিষে বিদ্বমগুলী মধো অশেষ তর্কবিতক 

হইয়| গিয়াছে, এখনও হইতেছে । ভা 

বর্ষের শীমার বাহিরে মাধাজাতির উহ 

পত্তি, হিন্দু পণ্ডিতশণ 

করিতে ইচ্ছক নহেন। আশ" 
ইয়ুনৌ, 

ননী দেশ আর্ধাদের আদিম ট 

বরতবর্ধে আবাস । 

শ্বীকার 

সন্দক 

গীর প্ডি গ বণ্টিক সমুড্েত ভীব- 

51 কা | 

ট ২ নি 



৫৭৪ .. মব্যভারত | (অস্টম খণ্ড, একাদশ সংখ্যা । 
টি আস ০০ 

চতুর্থতঃ, যদি ইয়ুরোপ, বিশেষতঃ 
 স্কাগ্ডানেভিয়া হইতে আর্য জাতির উৎ- 
| পন্তি হইত, ত'হ! হইলে, আর্ধা ভাষাসমূহ 

বলিতেপাঁরি যে, অধিকাংশ পণ্ডিতের মত ; সমুত্র সদ্বন্ধীয় বহসংখাক সাধারণ শব 

এই যে, মধা ওসিয়ই আরধাজাতির আদি ; পাও বাইত! এই সকল ভাষায়, পশু: 

বলিয়া, প্রমাণ করিতে বড়ই ব্যস্ত। এই , 

ূ 

ূ 
নিবাস-ভূমি ছিল। ৃ বিশেষ বা পক্ষিবিশেষের সাধারণ : নাম 

ৰ 
র 

বিষম তর্কের মীমাংনা করা আমাদিগের 

অভিপ্রেত নহে; তবে আমরা এইমাত্র 

যে সকল যুক্তি অবলম্বন করিয়া, পণ্ডি- | পাওয়া যার, কিন্তু এই সকল ভাষায় "সমুদ্র 

তেরা শেষোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইঘ্াচন, | বা জলচর জাবের সাধারণ নাম পাওয়া 

তাহা ভট্ট মোক্ষমূলবের জাবুনাতন গ্রন্থ | ফান ন।। 

হইতে উদ্ধত করিতেছি । আধ্যভাষা সমূহে যে সকল সাধারণ 

প্রথমতঃ, আধ্য জানিনিগেল দুইটা প্রবাহ ; শব আছে, তাহার অর্থসংগ্রহ করিয়া, 
দেখিতে পাওয়া ফাষ। ন্মপো  একটী ; পুরীতববিৎ পণ্ডিতগণ আদিম আধ্যজাতির 

অবন্থ।7 নেক কালনিক চিত্র অঙ্কিত 

কদিয়াছেন । আঅ।মন্রা প্রাচীন আঙ্জা'তির 
অর্থাৎ উত্তর পশ্চিম দিকে | এই দুইটি ! £সকপ কোনও চিত্র অঙ্কিত করিতে চেঠা 

প্রবাহের সংনোগস্থল, আপি! মহাদেশ 7 1 পাতিল নী । তবে বিভিন্ন পশ্তিতমগ্ডুলী 

দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীনতম কণলেব সভ্য- : কর্ডকা আর্য জাতি সন্বন্কার যে সকল কথা 

দেশ মৃত আসিদা খগডই অবান্থত। । অবিসংকাপ্দত  বূপে হবাকৃত হইয়াছে, 

"আর্বা লাঙ। আস্মতেব আশা শাতপ্বদেব ূ এসকল সঞজ্ফেপে লাহার উল্লেখ করিব | 

ভাবাই জন্দপক্ষী প্র চানতম। সুতিগাং র 'সাধুনিক আর্য সম'জে পিতা যের্্প 

ভানয়াখণ্ডের অলো, এবং খাদের জন্ম | পরিবারের ভিন্ভিন্ব্ূপ, প্রাচীন আর্য 

স্থান পাব প্রদেশ হইতে অনহিদুবে (সমাজেও সেইজপ ভিল। অন্যান্য প্রাীন 
কোনও প্রদেশে আর্যজাতির আদিম ূ জ'ভিনন মস্ধ্য পিতৃপুক্তষ উল্লজ্বন করিয়। 

বাসন হও21ই সব । | মাতা হইতে বংশের পরিচয় দিবার গ্রথ! 
উততীয়-:, তাপেক্ষাকৃত 56 ৰা অথবা সম্প*গ্তর 

মধ্য আসিয়,হইতে বার বাল অনেক £া- | উত্তরাধিকারিত্ব পরুস অনুক্রমে নির্নত না 

ক্রান্ত তি উদ্ভুত হুইরা ইফুলোপ মহাদেশ | ভইয়! নাকী অন্তক্রমে নির্নত হয়, এবং বিব্ণহ 

আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। গ্রীস্তীয চতুর্থ প্রণালীর নৈথিল্যে অন্যান্য প্রমাণও 
শতাববীর হুনজ'তি ও এঘ়োদশ শতান্টীর | প1ওধা বান। আধ্য গ্রত্রতুত্ববিৎ পণ্ডিত- 
মোগল জাত তাহার উদাহরণ স্ল। [গণ আধ্য জাতির ইন্তিহাসে এইরূপ 
অভ এব, রী ক.ুলও আধ্যগণ মধ্য | কোনও পদ্ধতির অস্তিত্ব দেখিতে পাইবেন 

'সসিয়া হইতে উদ্ভৃত হইয়া ইবুরোপ | না। পরস্ত, আর্য সমাজে পিতা গৃহের 
বিজয় করির়াছিলেন, ইহা সম্ভব বলিয়া | পাতা ও ভরণকর্ভী; মাতা স্সেহময়ী, 
বোধ হয়। গৃহিনী ও পালযিত্রী? ছুহিতা গাভী 

ভাঁরতবর্ষ'ভিম্থে, 'অর্ধাৎ দর্ষিণ পুর্বববদিকে 
ঞ ১ 

এবং আর একটী ইযুলোপের অভিমুখে 

পপ পিপি পপ পা পা সস পপ ক পা 

সি পপি? 

সপ্ন 

এ 
সপ 

পপ, 



ফাল্গুন, ১২৯৭1) হিন্দু আর্ধ্যদিগেরপ্রাচীন ইতিহাস | ৫৭৫ 

থাকিনী, গা! মেষাদি সহ, দেশ দেশাস্তরে 

নৃতন ও উর্বর চারণ ভূমির উদ্দেশে ভ্রমণ 
করিতেন । 

দোন্ধা; বিবাহ সয়াজের বন্ধন রজ্জ, | 

আদিম আর্ধ্যদিগের মধ্যে অনেক প্রকার 

বন্য ও পালিত পণ্ড পর্নিচিত ছিল । গাভী, 

বড, বলদ, মেষ, ছাঁগ, শূকর, অশ্ব, বৃক, তাদৃশ প্রাচীন সময়ে, সচরাচত্র প্রায়ই 
শশক, হংস, কাঁক, বর্ডিকা ও পেচক বদ্ধ ঘটিত। খন, যুদ্ধ কালে 'হস্থি, কাষ্ট, 

পরস্থৃতি পণ পক্ষীর সাধারণ নাম আর্্য-: প্রস্তর ও ধান নির্মিত অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত 

ভাখািমূহে পাওয়া যাস। যেথা গৌ-50০%) খইত। ধুর্বাণ, খড়, ও বল্লত যুদ্ধের 

২ ০০ শশা পাশে পপ পিট পাপী পিসী 

উক্ষ--০% ইত্যাদি । গ্রধান মঙ্প ছিল। 

আদিম আর্ধ্যগণ নানা রূপ শিল্প. প্রাচীন, অপণদগের মধ্ো, স্বর্ণ ও রৌপোোর 
কারধ্যেরও কিছু কিছু জানিতেন, তাতার . ব্যবহার প্রচলিত ছিল। অতএব স্পষ্টই 
প্রমাণও আধ্য ভাবা সমুভে পাওয়া মাঘ। বোধ হয়, ইানারা সভ্যতার কতকট। উন্নতি 

গৃহ ও নগর নি্৭, জল"পথে গন! । লাভ করিয়াছিলেন । অয়স্নাঁমে আর 

গমনের জন্য নৌকানিম্্ণ এবং সামান্ত : একটা পাতু৪ আধ্যদিগের পরিচিত ছিল। 

বূপ'বাণিজ্য পদ্ধতি আধ্য-দিগের পরিচিত পাচীন আধা ভাষায় “জস্স্” লৌহ কি 

ছিলী। তাহারা সেচন ও বয়ন কবিভে : না, সে বিবয়ে সন্দেহ আছে। 

জানিতেন ও পশুলোম ও চর্ম হইতে পরি-: তত কালে কিন্ূপ শান গ্রণাী প্রচ: 

'ধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করিততন। শুএধরের পিত ছিল, ভাহা অনুমান করাও অসম্ভব । 

ব্যবসায়ের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, এবং সমাজে বৃদ্ধ ও অগ্রণী ব্যত্তিদের যে বিশেষ 

বন্্রাদি ধৌত ও রঞ্রিত করিবার প্রণানীও প্রাধান্ত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই । সাধা- 
আরিঙ্কত হইরাছিল। | রণ লে'দষরা, তীাহাদিগেকে “পতি ” অর্থাৎ 

বলা বাহুল্য যে, আদিম আধ্যেরা ! পালন কর্তা, “বিশপতি” অর্থাৎ লোক- 

কৃষিকার্ধয করিয়া জীবন নির্বাহ করিতেন । ূ  পালক, এবং “ রাজ” অর্থাৎ উজ্জ্বল প্রভু 

কৃষিকার্ধ্য হইতেই, তাহাদের কর্ষক-ধাত্যর্থ- | বলিয়া মানিত। সভা মনুষ্যের স্বাভাবিক 
মূলক আর্ধ/ নাম হইগ্লা থাঁকিবে। লাঙ্গল, | বুদ্ধিতে ন্যায় অন্ঠারের বিচার চলিত এবং 

শকট প্রভৃতি কুষিক্কাধ্যের উপকরণ সমূহের | প্রচলিত আচার ও স্বজ।তর মঙ্গলের বিরুদ্ধ 

সাধারণ নাম আধা ভাবা সমূহে পাওয়া ৃ কার্ধা অবিধি বলিয়। গণ্য হইজ্ঞ। 

যায়। অতএব, এই উপকরণগুলি, আদিম | প্রকৃতির সুন্দর ও বিস্ময়কর পদার্থ 

আর্ধ্য জাতির পরিচিত ছিল, তাভাতে সন্দেত | দেখিয়া আধ্য জাতিব সরল হৃদয়ে যে স্বীভা- 

নাই। যবাদ্ি পেষণ করিয়1! তাহা সন্ধন ' বিক ভাবের সব্ডার হইত তাহা হইতেই 

কনার প্রথা প্রচলিত চিল। পালিত গে" | তাহাদের ধর্ধপ্রণালী গঠিত হইয়াছিল । 

মেবাদি হইতে ছুগ্ধ ও মাংসের সংস্থান হইত। | জ্যোতির্ময় আকাশ (দেযীঃ) ওাদের চি 
রুষি কার্ধ্যই অধিকাংশ লোকের জীবিকা | বিন্ময় ও উপাঁপনার বিষয় ডি'। সুর্য, 

ছিল বটে, 'তথাপি, অনেকেই কৃষকের | উষ্া, অগ্নি, পৃথিবী, বাত্যা, ষেখ, বজ, 
অনেকে কৃষকের "নায় এক স্থানে না | তাহারা এ সরুলেরই উপাসনা ফরিতেন 

শপ 

শসা শ  শ পশি 

: 

ূ 



&৭৬ নব্যভারত। (অব্টম খণ্ড, একাদশ সংখ্যা । 
পপ 

ধর্ম ভাব তখন অতি সরল ও অকপট ছিল। 

তদব-্ংদদর সম্বন্ধে পুরাণ ও ইতিহাস এবং 

উহাদের বৈবাহিক সম্পক 

শীত সপ আজপিপাশ পপ পি সি পপি শী শি শা পলি 

4 সা নে চর 2] ণ 

বা হা টি ০ 

প্রতঠিত হয় নাহ । আনধাহাত 

তজঙ্গী পিতৃপুরূণবর'। প্রতি সুন্দৰ 

বিশ্ষবকতর গকাতক কাধা গহস্পবাতক - /৬/ নে 

সমূহের 1৮5? পুকনে:, কৃত আহা কঃ কত 
১2425752257 পরে, ৬উন্দিকা আদ স্থান ঠবতাাগ কদলা- 

দি টিত্ন দশ ১) ৮৬11 ৮ 
শু 

স্পা 
-খ হটে 4 ৫ 

ট্ বে 71 ৯) ব্/ এরি 
শক 

০০ 4 ৯ 

[নরক 'আভগুকে যাহ কনেন | এই 

বিচ্ছেদের পৰ, আর হাহা টুইট যে 

পরস্পর সাঞ্চাৎ হয় নাউ । ইউদুঙাপহাত্রী 

রোপেক্, পাতি অংশে অধিকান স্থাপন কিং 
টি রে শি ০১৬ | 

লেন। কিছ কেনি জাতি কখন এইজপে 

অধিকার স্থাঞ্রন করিষাছিলেন, ভাত জানি- 

বার উপায় নাই | “কণ্ট জাতীয়েলা ন্বেচ্ছায় 

হউক বা টিউটন্ প্রক্ততি জাতির নাড়নাঁর 

হউক, ফর[সি, মায়র্লগু, ব্রিটেন এবং েল- 

জিয়ম অর্থাৎ ইউকোগের পাশ্সাভাতম দেশ 

সমূহে বাসস্থাপন করিলেন । টিউইন্ জানতী- 
যেরা মধ্য ইউরোপে বাদ করিলেন এবং! 

রোম রাজা পতনের পর সমগ্র ইউরোপ 

জ্বয় করিবার চেষ্টা কপিলেন। 

শত এ পতি পিট পাস বি | শি এসপিশিটি পপ শপ 

দক্ষিণ আসিয়। তরী আর্ষযের! দক্ষিণ 

চুলা চলিয়া, সপ্ত সিন্ধু বা পঞ্জাব পর্যস্ত 

আসিয়া! পহুছিলেন । হিন্দু ও ইরানি (পাঁসি) 

 জা।ঠ তখনও এক সঙ্গে ছিলেন । দক্ষিণ 

পর্ধাভমুবী আর্বোবা সপ্ুপসিন্ধু দেশে 

যনির। মংশ্ত ও জেন্দ, এই ছুই ভাষা 

তকুপ্লণ প্রাচান কোনও এক সাধারণ 

| 

ভ'লাব ব্যাতাব কপিতেন। তদনন্কর ধর্ম 

বিন বিবাদ হওয়াতে, তাহারা দুই শ্বতত্ 
গতিতে বিভন্ত হইলেন। দছেবোপাসকঃ 
»নন। পঞ্জাতল রহিলেন,। আর “অন্ুরো, 

্ গু 

পালক ইরাসদেলা গাবাস্ক গমন করিলেন। * ।1 

£5 “দবা তাক হন্দ আধযোবাই জগ- 
8 রি 1 দাত এবি পর প্রণেতা । মানব জাতির 

এশা সপ সপ | পা ০ শশী পপ পাটা পপ পাল পপ পপি ৮৮ পি তি 

ছে হন্মধো খগেদের হ্যায় 
কে ঠললদাপক 9 উপদেশজনক গ্রন্থ 

আর দিত নাই । কেবল আধ্য জাতি 
চা 

"নভম আচার প্রণালার এবং 
মূ নি 

সি রিট সটশ ) ৫০ ৮২ এ ৫ । ভা নক তি বব 2 ৮ দল হালে বধ. নন।ই 

। আঅতনক গুনক্তর কারণ আঁচে । মানবজাতির 

|. সদর সমাদর লাভের এতদগেক্ষা 
ৰ 
ূ 

৬/ 

রঙ 
পি 

৪ । আপ্যান্ঘিন্ত উন্নতির ইতিহাস-লেখক) এ 

' খ্বাদেদে মনুপ্যার ধঙ্র্ভীব ও ধদুর্বিশ্বাতিসির 

তি পাউন্ন | কেবল মার এক 

| বেদ পাঠেই জানা ঘা, কিজপে মন্তনা- 
্ন প্রথনে প্রকতঠিৰ সমৃঙ্জল ও 

জাতিয়, শকিশালান ৪ বিশ্বায়ন 

ৰ * অনেকে বলেন, সিনুধদে আগমন করিবার 

ৃ পুর্দেই হন্দু ও ইর(এদের মাধো ধর্শ বিনয়ক মতে 

| উপল ক্ষেননোবাদ জন্মে। এবং হিন্দুর ইরাণীদের 

৷ কর্তৃক বিশাড়িত হইয়া পঞ্চনদে প্রবেশ করেন? 
৷ মহাপিত প্রীয়ত রাজেন্্র লাল মিত্র মহোদয়ের 
| 

1 এ 

গো 

এই মত। 



ফাল্গুন, ১২৯৭1) হিন্দু আর্ধ্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস। ৫৭৭ 

ব্যাধি ও বিপত্তি- 
ভয়ে দুর্ভাগ্য জাতিদের ধর্মের উৎপন্ভি। 
ক্রীয়ার স্তব স্ততি করেন 

একগ্ত জ্যোতির্র দেটীঃ, লজ্জীবতী উবা, 
উদীয়মান স্ুয্য, জাঁজ্জলাযমান আগ্রি, প্রক- 

তির উজ্জল ও চিত্তমু্ধকর পদার্থপুপ্ধ নয়ন- 

গোচর করিয়া, আর্যদের সরল হৃদয়ে গভীর 
ভাবের উদয় হইয়াছিল । তাহাদের ক্কৃত- 

জ্ঞতা-ব্যঞ্জক স্তৃতি, ও সাঁধুবাদ-পৃর্ণ গাঁথা 

সকল আপনি যেন তাহাদের মুখ ভইতে 

উচ্চারিত হইয়াছিল । সেই হৃদয়-ানঃস্যত 

গাঁথাই খগ্থেদ-সংভিতা | 

কিন্ত খখেদের সমাদর ও গৌরবের 

আরও বিশিষ্ট কারণ রঙ্র়াছে । কি প্রকারে 

মানব হৃদয়ে, প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির 

নিয়ন্ত। ঈশ্বরেস জ্ঞান জন্মে, খখ্েদ তাঁভার 

প্রমাণ স্বপ। কারণ খপ্ধেদের খধিরা, 

অনেক সময়ে (প্রাকৃতিক বস্তর স্তব করিয়া 
পরিতৃপ্ূু হন নাই। তাহারা চিন্তাশক্তির 
উচ্চভর সোপাঁনে আরোভিণ করিয়া, কূর্যা, 

আকাশ, বাত্য।, বজ,- সকলই এক অজ্ঞের 

পরমেশ্বরের প্রকাশ চিক্ত মাত্র, তাহ] হদ- | 

যঙ্গন করিতে পাঁরিম্বাছিলেন । খপ্ধেদের | 

শেষাংশের অনেক মন্ত্রে এই একমাত্র অদি- 

তীয় ঈশ্বর-বিবয়ক ধারণার ভাঁব বিদ্যমান 
রহিয়াছে । 

ঘদি সমস্ত মানবজাতির নিকট খখ্বেদের 

এত আদর হয়, তবে আধ্যজাতি সমূহের 
নিকট ইহার মুল্য যে কত অধিক, তাার 

পরিমাণ কর। ছুর্ষর। খপ্ধেদ আধ্যজাতির 

প্রাচীন তম গ্রন্থ । * আধ্যের। পুথিবীর নাঁনা 

স্থানে রা সভাতা লাভ করিয়াছিলেন, 

তন্মধ্যে যাহ! প্রাচীনতম, খগ্ধেদে তাহার 

চিহব রহিয়াছে । আর্যজাতি সমূহের প্রাচীন- 

এ ্টীি শিট শশী শ শিট শট শি শশী ১ শাশিিশীপিশীটি পপি আআ পপর এ.» পপ, ৮৮7 ০ তিপিপপীসপিপীসপিশপিশীল তাং 

পিপি পানী শা শি 

ৰ করিষাছেন। 

শ্রীক্দিগের 2৩৭, রোমকদিগের 910101601, 

টিউটনদিগের খর, খগ্েদের দৌঃ ভিন্ন আর 
কেহ নভেন।  0781195 খখ্েদের বরুণ, 

খথেদের দহন অর্থাৎ উষা, 
1১,97)661)085 খখ্েদের প্রমন্থ অর্থাৎ অগ্নি । 

হিন্দুদের নিকট খখেদসংহিতা মহা 
আদরের গ্রন্থ । খখেদে আধুনিক হিন্দু 
ধ্বনি উৎপত্তির ব্যাখ্যা রহিষাঁছে, কি 

প্রকারে দেবতাগণও তাঁহাদিগের উপাখ্যান 

আধ্যরিকা প্রতি কলিত হইয়াছে, খগেদ 

পাঁগে এসকল বিষম্নের সপ জ্ঞান জন্মে। 

আত প্রাচীনতম সময় হইতে অধুনাতন 
সনন পর্যন্ত হিন্দ্জাতির মানসিক ভাবের 

নন্তান্স, খগ্েদ না পড়িলে, বুঝিতে পারা 
বান না। উদয়কালীন, মধাহ ও অস্তগামী 

স্যই পুর্রাণে বিঞুবূপ ধারণ করিঘাছেন। 

ধগেদের বজ্র প্ররাণে মহেশ্বর রূপ ধারণ 

খথেদের পন্ম 'ল্তোত পুরাণে 

 র্গা রূপ ধারণ করিরাছেন। খণেদ হইতে 

আমরা আরও দেখিতে পাই যে, রাম ও 

রুধ, ভ্র্গা ও লক্ষ্মী, গণেশ ও কাত্তিক, এই 

সকল দেবতার উল্লেখ খখ্থেদে নাই । 

(কেবল আধ্যান্সিক কেন, খাখ্থেদ পাঠে 
&তিহাঁসিক ও সামাজিক বিষয়ও অন্নেক 

লী পারি। খগ্ধেদে হিন্দুসমাজের 

ধেন্ধুপ চিত্র রহিয়াছে, তাহাতে জীতিভেদ 

ছিল না, বিধবার পুনর্ষিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না, 

ক্লীলৌকেরা৷ অন্তঃপুর পিঞ্জরচারিণী ছিলেন 

না, ও তাহার! বাল্যাবস্থায় 1বধাহ করি- 

তেন না। 

ধপেদে ১০২৮ তুক্ত ও দশ সহম্্র ধক 

যে প্রাকৃতিক দেবতাদের উদ্দেশে কৃক্ত 'লি 
রচিত হইয়াছে, তীহাদের সবিশেষ বিনণ 

1)21)171)0 

তম দেবদিগের নাম এই গ্রন্থে পাঁওয়! যায়। ; পরে লিখিত হইবে। 
৭৪ 



৫৭৮ নব্যভারত। (অউম খ খণ্ডএকাদশ সংখ্যা ৷ 

ভতি-ন্ত্রগুলি প্রায়ই অতি সরল। মন্ত্র 
প্রণেতারা যজ্ঞ কত্িয়। 

করিতেন এবং গ!ভী ও ধন জনাদি 

আশায় এবং 

দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করিতেন । 

সকল প্রার্থনার, দেবতাদের 

প্রণেতাদের স্ল ও অকগট বিশ্বাসের 

প্রচুর প্রমাণ পাঁওমী যায়। 

ধণ্থেদের মন্ত্র দশ মণল বিভক্ত । 

ও দশম মণ্ডল ভিন্ন অপব আট মওলন আট 

একজন খধে বলিতে 

বৃদ্ধির 

এই 

জন খযির রচিত। 

বোধ ছয়, দেই খর বংশীন ব্যক্তি অথবা 

তদন্ুসাবী শিষাপবল্পবা বুঝিতে হইবে।, 

দ্বিতীয় মগুলের প্রণেতা স্থংসমিং। এই 
রা 

ন্ শ্মংসমিহ ও শৌনক একই ব্যক্তি বলিয়া | 

প্রবাদ আছে। তৃতীয় মগুকলর প্রণেতা 

বিশ্বামিত্র ; চঠূর্থ মণজলর প্রণে্, বদিদেব । 

পঞ্চম ঘওকলর প্রণেতা অত্রিহ বচ মগুলের 

প্র“ণতা ভরছ'জ : সপ্তম মগ্ডলেন প্রণেতা 
€ ৩ রি ০১ রিনি 

বশিষ্ট ; অষ্টম হওলেব এাণেত আঅঙ্গিয়া। 

গ্রথম মণ্ডল ১১১ জুভু ) দশম আত ৪ 

০72 ৭০০৪ হি [275 
১৯১ স্চভ্ত | ভা নানা কাম শক প্মাণন 

প্রণীত বলিয়। পুকঘানক্রমে চিনা আপিল, 

"মন্দের ভাষা ও অন্যান্ত বিনবৰ বিচার 

গ্রাচীন, করিয়া তাহাদিগকে প্রাচীন 

এই ছুইণভাগে বিভক্ত করিবার 

হইয়াছে । কিন্ত সে ণচষ্টা “ব কখনও 

ফলব-ী হইবে, ভাভা বোধ হন্স লী ভখাপি 
খণ্যেদের পাঠিকমান্রেই দেখিতে পাইবেন 

সোমরপ প্রদান: 

রুষ্ণতক্ দাসদিগের জন্য, 

প্রতি, মন্ত্র 

প্রথম : 

চেষ্টা যর! ূ ০5 কর! 

তাহার সঙ্গে সঙ্গে মিনি অতি জটিল 
শা সিিপিশাশিশপি 

অবস্থাষ পরিচয় গাঁওশা যাষ। এই সকল 

শক্ত পরলোকেদ বর্ণনা, বিবাহ ও অন্তোষ্টি- 

ক্রিনাঁল মন এবং সকল দেবতার দেবত তা 

' একমত পরব্রন্মর আভাস রঠিয়াছে। 

(পাঁগ প্রতীকানের উদ্দেশে রচিত যে 

। সকল মন্্ রহরাছে, তাঁতী অপ্রাচীন 
স্পট ভাখর্ব “বদ যে খগ্েদের ন্যার প্রাচীন নয়, 

ভাঁগ। সন্বাদিসম্মত। অথর্ব বেদে এন্প 

' মন্ব মনেক আছে । আবার দশন মগ্ডলের 
ূ অনেক মন্ধের প্রণেভা স্ব স্ব নাম গুপ্ত রাখিয়া 
| মন গুলি দেবতাদের নামে প্রচারিত করিয়! 

ৰ 'দবভাদের রচিত বলিলে এই 

গ্রাসীন রে গরমাণিত ইসা 

আর্শুপ্রার | 

নক্কাল পুল 

শিয়ান্ছন | 
|] 

৷ সকুল্ 

1 ঘাইবে, বোধ হম এই বদ 

|... শগেদের মন্ধ সকল আবহ 
/পীলাদিকিতম ভাগলা 4 শিহাদনন্প । (পাঁজাকিক্রম অথবা শিক, শিধাপরম্পতাগি 

শবণদাত আবদ্ধ হিল । বেসমন মন্বগ্তলি 

হপিগাপিতত বিভক্ত হইসা সতপুহীতি ভগ 

দশ মওলর অরিকাহশ মন্ধ 
ধু লে স্থ এ রি [ সই সময়েই ভাহা সি হই ছিব, 

পক্প গগাদেন শেষভাগে সংযুক্ত হইয়া হায়। 

ধণ্েদের সণগ্রতকার্ধা দ্বিান বুগে সমাপ্ত 

' হইয়। থাকিবে। 

। খেদের স্ুক্ত, পক, পদ ও অক্ষর প্যাগ্ছেল 
! 

| নগ্খা শিদ্ধারিহ ইইয়াছিল। খক্ সংখা। 
১০১,৪০১ ভাবা ১০৯৮২ । পদসাখা। ১৫৩, 

৪১৬ এপসং অন্দর সংখা! ৪১০০০ । 

বে, দশম মণ্ডল অপর নয় মণ্ডল হইতে 

সম্পূর্ণ বিভিন্ন | ইভা দেন গথেদের পরি । 

শিষ্টন্ব্প। দশম গুলে অধিকাংশ 

স্রই অপেক্ষা আঅগ্যাটীন | এই সঙ্গল 

সক চিন্তাশক্তির নিক্ন ও উন্নতি এষ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
কৃষি, গোচাণণ ও বাণিজা। 

অধুনাচন হিন্দুদের ন্যার প্রাচীন 
ভি 
ভাব ভিন্দদেস ও কুবিকার্নাই গ্রপান ক1 ছিলু। 



ফাল্গুন, ১২৯৭ ।) হিন্দু আর্ধ্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস। 

ধাথেদেও ভুযোছু ভূয়ঃ তাঁহার উল্লেখ করি- 
যে আধ্্যশন্ষে হিন্দুদের পুর্ধ- 

আপনাদিগকে দাস ও আদিম 

শেয়ান্ বলিয়া পরিচয় 

য়াছে। 

খুরুষের। 

নিবাসী ভইতে 

দিতেন; 

হইতে উৎপন্ন । ইরাঁণ বাঁ গারস্য হইতে 

এরিণ্ ঝ আঁয়র্জগ্ড পর্যন্ত সমস্ত আর্ধ্য- 

ভূমে এই" শন্দের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 

পাচীন হিন্দুরা আর্্যশন্ন দ্বারা আপনা- 
দিগের পরিচয় দিতেন, খপ্ধেদে তাহার 

প্রমাণ রভিশ্াছে। খনির ঘে আআআর্ধা- 

শব্দের ধাতুগত অর্থ বিস্বৃত, হয়েন নাই, 

খক্থেদের অনেক স্থক্তে তাহার প্রনাণ 

বহান্ছে। একটী উদাহনশই এস্থানে 

নথেষ্ট হইবে। অশ্বিদ্গ 4! 
আর্ধ্য মক্টয্যের জন্য লাঙ্গল দ্বার। চো 
করাইপা) ঘব বপন কবাইশা ও অন্নেন 

৫ 
হে 

জন্য বৃষ্টি বর্ষ করি, এবং বজ্ধদ্ান্ু। | 

দল্্যুকে বধ করিপা, তাহার প্রতি বিস্তাণ | 

জোভিঃ প্রকাশ করিয়াছ। মগ্ন ১১৭২ । 

ধপ্ধেদে চর্ষণ (১ মণ্ডল ৩। ৭) এবং কৃপ্রি 

(১ মণ্ডল ৪1) নামক বে ছুই 

ব্যবহার দেখিতে পাওয়া বায়; 

বাচক চ্ষবা কৃষ ধাতু হইতে উৎপন্ন । | 

জাতিবাঁচক অর্থে ্পই ব্যবহার না থাকি- 

লেও “উপ্ছুই শব্দ মনুষ্য অর্থে সাধারণতঃ 

র্যবহৃত হইত। 
খগখ্বেদে কৃষি সন্বদ্ধে ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ : 

রহিয়াছে । তন্মধ্যে বে মন্দের দেবও৩। ক্ষেত্র- 
পতি, "তাহাই অতি প্রসদ্ধ। নিয়ে তাহার 

অন্ুবাদ* উদ্ধৃত হইভেছে। (৪র্থ মণ্ডল, 
৫৭ স্ুুক্ত )। 

১। “আমরা বন্ধু সদৃশ ন্ষেত্রপতির 
ভাত € রি জজ কয কা ৫] রঃ নি ভি লা মা (দিগকে 

টঞ 

শা। "এ 

সেই শব্দ কর্ষণবোধক ধাঁত। 

তামরা | 

তাহ। ক্কষি- । 

৫৭১ 
পি প্লাস সাপ 

[গো ও অশ্বের পুষ্টি প্রদান করুন, কারণ 
৷ শ্িনি উক্ত প্রকার দান করিয়া আমাদিগকে 
সখী করেন । ৮ 

“হে ক্ষেত্রপতি ! 

নিট শিলা সপ পপি পাপী পচ উপ রত 

] 
| হ। ধেনু যেরূপ হুদ্ধ 
| দান কর, সেইরূপ তুমি মধুআবী, স্থপবিভ্র, 

রত তুল্য, মাঁধুধ্যোপেত ও প্রভূত (জল) দান 
বর। যজ্জেব স্বামিগণ আমাদিগকে স্থখী 
নরগন |, 

৩। “ওষধি সমূহ আমাদিগের জন্ত 
দধুসক্ত ॥ হ্যলোক পমূৃভ, জল সমুহও 

অন্তবীক্ষ আঘাদিগের জন্য মধুযক্ত হউক, 

হ্উ 

ক্ষেত্রগতি আমাদিগেব জন্য মধুযক্ত হউন । 

মামরা (€শক্র কর্তক) অহিংমিত হইয়া 
৷ শচাকে অনুনরণ করিব 1১ 

“বলীবদি সমূহ স্থখে বহন করুক, 
দ্ম্যগণ সুখে কার্য করুক, লাঙ্গল স্থথে 
ক্ষণ করুক। প্রগ্র সমুহ স্থখে বদ্ধ হউক, 

| এবং প্রতোদ সুখে প্রেরণ কর 1” 
| “ভে শুন! হে পীর! তোঁমর। 

ূ হামাদিগের এই স্ততি সেবা কর, তোমরা 
। দালোকে যে জল শ্থষ্টি করিয়াছ, তাহার 

দ্বাৰা এই পৃথিবীকে সিক্ত কর।” 
| ৬। পে সৌভাগ্যবতী সীতা ! তুমি 
| অভিমুখী হও) আমরা তোমাকে বন্দনা 

৷ করিতেছি, তুমি আমাদিগকে সুন্দর ধন 
| 
ূ 
] 

| 

৪ | 

৫ | 

। প্রদান কর ও সফল প্রদান কর। 

৭। “ইন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করুক, পুযা 

তাহাকে পরিচালিত করুন। তিনি জল- 

বৃন্তী হইয়। বৎসরের পর বৎসর (শস্ত) 

দৌহন করুন । * 

| * এই ছুই খকে সীতাকে রদ বর্ননা করিয়া 
প্রচুর শস্ত প্রদানের জন্য প্রার্থনা কর। হইয়াছে। 

সীতা অর্থ--ফলে যে কর্ষণ চিহ্ন রাখিয়া 1 জু 

বেদে এই সীতার গ্ততি রহিয়াছে । যখন আর্যোরা 



৫৮০ নব্যভারত। (অষ্টম খণ্ড, একাদশ সংখ্যা । 

৮। “ফাল সকল স্থখে ভূমি কর্ষণ ] 
করুক; রক্ষকগণ বলীবর্দের সহিত সুখে ূ 

গমন করুক, পর্জন্ত মধুর জল দ্বারা (পৃথিবী) : 

সিক্ত করুন )। হে শুনসীর ! আমাদিগকে 

স্থ প্রদান কর। ” 

কষকের সামান্ত আশা ভরসা এপ । 

অবিকৃত ভাবে প্রকাশ করিয়া, খগ্যেদ ভিন্ন 

অপর কোন্ সংস্কৃত গ্রন্থে তাহার উদাহরণ 

পাঁওয়] যায়? খখেদের সংহিতাঁয় এই 

এক বিশেষত্ব এবং মনোভারিত্ব রহিয়াছে । 

দন্থ্যদের সঙ্গে খৃদ্ধের বিবরণই হউক, পরম 

সহায় ইন্দ্রের স্তৃতিই হউক, অথবা সামান্ত 

কৃষকের গাঁনই হউক, খখ্েদ যেমন আমা- 

নিট পর্ির্ণ অথচ সন্বল 

নিষ্কপট হৃদয়ের সঙ্গী। 

অপ্রাচীন গ্রপ্তে তাহা হইবার নয়। 

কৃষি সম্বন্ধে আর একটা মন্ত্রের কিযদশ 

এ স্থলে অন্রবাদ করিতেছি । (১৭ মণ্ডল, 

১০১ প্ক্ত )| 

[ও ঠ 

পিস হাষ 

“ঙ্গলগুলি ঘোজন কল; খুগ 

গুলি বিস্তাঁরত কর) এই স্থানে দে ক্ষ 

প্রস্থভ করা হইরাছে, তাতে বীজ বপন 

কব; আখাদিগেব সবের সভিত আমাদের 

অন্ন ডিএ হউক। শুণিগুলি নিকটবত্তী 
পক্ক তত হউক । 

৪1, টিন ঘোজিত 

কম্মকারগণ স্গ সমস্ত পুথক করিতেছে । 

৩ | 

চা 

রয় দেয়, কান চক্র 

”পশুদিগের জলপান স্থান প্রস্তত ৫ | 

কর। বরত্রা যোজনা কর। এই উদ্রিক্ত, 
অক্ষয় ও সৌকাধ্যযুক্ত গর্ত হইতে জল 
সেচন করি। 

৬। “পশুদিগের জলপান স্থান প্রস্তত 

হইয়াছে । এই উদ্রিক্ত, অক্ষয় জলপুর্ণ গর্তে 
স্রন্দর চন্মরজ্জু বিদ্যমান আছে । ' অক্রেশে 

মেচন করা ফার। ইহ। ২ইতে জল 

(সচণ কর।” 

“ঘোটকদিগকে পরিতৃপ্ত কব, 

ক্ষত্রে সংস্থাপিত ধান্ত গ্রহণ কর, নিরুপদ্রবে 

ধান্ত বহন করে এতাদুশ রথ প্রস্তত কর। 

এই জলপূর্ণ পশুদের জলাধার এক দ্রোণ 

জগ 

রন 

৯. 

এমাণ ভইবেক। উহাতে প্রস্তর 1নম্মিত 

আছে! আআ মন্তবােত্র দানে।পল্গ পি 

নি 1 আস ৮৪ রঃ ভ " শা জলাধার স্কন্দ পর্রিমশাণ ভইবেক । ইহা জগ- 

পুর্ণ কর।” | 
পঞ্জাব প্রদেশে কুপজল না হইলে জল 

সেচন 9 কাষকাধ্য অসম্ভব, সুতরাং মনুষ্য 

ও গবাদিণ জল পানের জন্ত কপ খনন কর। 

এপি পশপশািশী্পি ৯ স্পা ৩ 

তা. 28 

, 
ভহতঙেছে। 1৫ 

বদ্দিমানগণ দেবোদ্দেশে স্থন্দ্ন ম্তব পড়ি- র 

তেছেন | 

সমস্ত ভারতবম জয় করিয়া বন বিনাশ কিয়! 

ভাভাতে সীত। পরিচালিত করিলেন, তখন লাঙ্গল- 

চিহ সীঠা মনুষ্য আকার ধারণ কর্সিয়। অবশেষে 

দন্দিণাত্য জয় বিনরণ পুর্ণ গমায়ণের নায়িকা পাপে 

স্থান পাইলেন। 

সা শপপিসসপপাশাশপ | পোপ পাপািত পাপা পপি প্লিস পাট পিসী 

ভইভ 1 আবার উদ্ধত মন্ত্রে খগ্েদ-সময়ে 

কঘিকাধ্যে অশ্ব বাব্হত হইত, ভাহাণ ও 

প্রমাণ পাএর়। াইতেছে। আবুনিক ভারত- 

র্ষেএই আচার লোপ পাইলেও অগ্যাপি 

হঙরোপ খু কবিকাষো অশ্বের ব্যবহার 

দিতে পাওয়া বাঁয়। 

দশম মগুলের ২৫এ কুক্তের ৪র্থ খকে 

এবং অন্তান্য অনেক স্থানে কুপের উল্লেখ 

নভিয়াডে। “হে সোম! ঘেরপ কলনগুলি 

জপ উচ্োলন করিবার জন্ত কুপের মধ্যে 

যায়, তদ্প আমাদের স্তব সমস্ত তোমাতে 

বাইনেছে 1” উক্ত মণ্ডলের ৯৩ স্ুক্তে কূপ 

»ইতে কি প্রকারে জল উত্তোণন করা 

১ই৩, ঠাহার বর্ণনা বঠিয়াছে। গ্যেরপ 



ফাল্গুন, ১২৯৭1) হিন্দু আর্য দিগের রা্চীন ইতিহাস | 

ঘটাচন্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অগ্র পশ্চাৎ ভাবে 
উঠিতে থাকে, আমার স্তবগুলিও তক্দরপ |” 

১৩শ খকৃ। অদ্যাপি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে 

এই উপায়ে জল উত্তোলিত হয়। অনেক- 

গুলি ঘটা রজ্জুতে একাপিক্রমে বদ্ধ করিয়! 

একটা, চক্রের সাহ।য্যে কুপে অবতরণ করা- 

ইয়! ত্তাহ' পুর্ণ“কর! হয়। চক্র যেমন ঘুরিতে 
থাকে, ঘটা জলপুর্ণ হইয়া উপরে আনীত 

হয়। খখ্েদে ইনার নাম ঘটাচক্র ; অদ্যা- 

পিও এই নাঁমে তাঁত পরিচিত 

দশম মণ্ডলের ৯৯ স্ক্তের ঘর্থ খকে 

ড্রোণে পয়োনালী পরিপূর্ণ করিয়া ক্ষেত্র 

সেচন করিবার উল্লেখ রহিঘাছে । “তিনি 

মেঘের দিকে গমন করিরা মেঘে জনণ 

পুর্বক্ক উর্বর! ভূমিতে শুরভুর জল মেচন 
করেন। সেই সকল ক্ষেত্র অনেক ক্ষুদ্র 

নদী একত্র হইয়! দ্বৃত তুল্য জল বহাইঞজা 
দের; তাহাঁদের চরণ নাই, রথ নাই, 

দ্রোণিই তাভাদিগের অশ্ব ।” পুনরপি উঞ্ত 

মলের ৬৮ স্থক্তের প্রারস্তে রহিয়াছে, 

“জল মেচনকারী কষাণগণ পক্ষীদিগকে এন্ড 

ক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিবার সময় কোনা- 

হল করে|” 

তঃপুর্বে বলিয়াছি--কৃষিকাধ্যের ধেরূপ 

প্রচুর উল্লেখ দেখিতে পাঁওরা ঘায়, গোচা- 

বণের উল্লেখ তাদৃশ পরিমাণে দৃষ্ট হয় না। 

পৃযাঁ, গোপাল বা মেষ পালের দেবত।) 

তাহাদের নিকট পুষা স্যান্বরূপ। মধ্য 

আিরার থাকিতে এবং সম্ভবতঃ ভারতবষে 

আগমন করিয়াও আধ্যেরা যে গো মেবাদিল 

চারণভূমি অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ যাত্রা করি- 

তেন, ধগ্বেদে তৎসন্বন্ধে কিংবদন্তী দেখিতে 

পাওয়া যায়। শ্রথম মণ্ডলের ৪২ হঞ্জে 

রহিয়াছে ৮ 

২ শস্প  শশিটাশিশীশিশীশীপ শিট শী শশা শীপ্্পীসপীশাা শী শিস শশী শক 

হে পূযা! পথ, পার করাইয়া 
(বিদ্রহেতু) পাপ বিনাশ কর) 

মেঘপুভ্র দেব ! আমাদিগের অগ্রে 

বাও। 

২। “হে পূবা! আঘাতকারী, অপ- 

হবণকারী ও ছুষ্টাচারী যে কেহ আমাদিগকে 

বিপবীত পথ দেখাইয়া দেয়, তাহাকে পথ 

»ইতে দুর কাররা দাঁও। 
৩। সেই রী 

কুটিলাঢারীকে পথ হ 

দা'ও। 

দাও। 

ঠ্হি 

তশ্কর 

ইতে দুরে তাড়াইর! 

৪। “ধে কেহ (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ) 

উভয়ই হরণ করে এবং অনিষ্ট সাধন ইচ্ছা 

করে, হে পুষা, তাহার পরসন্তাপক দেহ, 

তোমার পদের দ্বারা দপিত কর। 

৫। “হে শত্রবিনাশী ও জ্ঞানবান্ পুষা ! 
যেরূপ রক্ষণাদ্বানা পিতৃগণকে উৎসাহিত 
করিয়াছিলে, তোমার সেই রক্ষণ! প্রার্থনা 
করিতেছি। 

৬। “হে সর্ধধনসম্পন্ন, অনেক স্বর্ণা- 

বুধযুক্ত লোকগণের মধ্যে শ্রেষ্ট পুষা ! তুমি 

অনন্তর ধনসমুহাদগকে শোধন কর। 

“বিদ্বকারী শক্রদিগকে অতিক্রম 

করিম্নাঁ আমাদিগকে লইয়। যাঁও, সুখগম্য 

শোভনীয় পথদ্বারা আমাদিগকে লইয়া 

যাও। ভে পুষাঁ! তুমি এই [পথে] 

আমাদিগের রক্ষণের উপায় অবগত হও । 

৮। “শোভনীয় তৃণযুক্ত দেশে আমা- 

দিগকে লইয়া যাও, পথে যেন নূতন সম্তাপ 

না হয়। হে পুষা! $মি এই [পথে] 

আমাদের প্রক্ষণের উপান অবগত হও। 

“আমাদিগকে অনুগ্রহ করিতে ] 

সক্ষম হও। (আমাদিগের গৃ* লে) পরি- 

পূর্ণ কর। ( অন্ত অভীষ্ঠ ব্তও : দান কর। 

৭ | 

ণ | 



৫৮২ 

(আমাদিগকে ) তীক্ষতেজা কর। আমাদের 

উদর পূরণ কর। হে পুষা! ভূমি এই পথে 
আমাদের রক্ষণের উপায় অবগত হও। 

“আমরা! পুষাঁকে নিন্দা কৰি না, 

হুক্তদ্বারা স্ততি করি, আমর দর্শনীয় পুষার 

নিকট ধন-যঞ1.করি 1” 

দশম মণ্ডলের ১১৯শ স্ক্তে গাঁভীদিগকে 

বাহির করিয়া গোষ্ঠে নেওয়া এবং পুনরায় 

বাটাতে ফিরাইয়' আনা সম্বন্ধে “বর্ণনা রহি- 

যাছে। তাহা হইত কয়েকটা খক্ উদ্ধৃত 

করিতেছি । 

৪। 

১০1 

“যিনি গোপাল অর্থাৎ রাখাল 

তীঁভাঁচক আমি আহ্নান করিহভছি, তিনি 

এই গাভীদিগকে বক্িব কলিলা লই যান 
রঙ 

5 

চাটা “দন, টিপ নিঘা গিউল। 
টাতে ফিবাইরা। আন্রন, ইতস্তত চ5দদক 

৪ করাইপী দিন । 

“ম রাখাল চতদ্দিকে গাভ'র অন্বেষণ 

কে, রগ ফির'ইরা আনে, ইতস্তত? 

বিচনণ করাষ, সে নেন দিনপড্রবে বাটা: 

ফিরিয়া আন্স। 

৮1 “হে নিবন্ধন পেগাচারণকারা পুকন ) 

গভীগণকে চতুন্দিকে বিচবণ করাও এবং 

ফিরাইয়া লইয়া এস । প্রাথবীর ভিন্ন ভিগ্ 
স্থানে এনং চারিদিকে বিচবণ করাইন। 

ফিরাইয়। লইর1 এস | 

পূর্বোদ্ধ-ত স্বক্রপমূহে আর্ধা দেশেল চতঃ- 
পার্খে উপদ্রবকারী শক্রদেব উল্লেখ রহিগ্লাছে। 

ইহারা আদিম পরিচিত জাতিভ্বক্ত লোক ; 
পাচ 

আর্ধ্য গ্রাম ও কুধিক্ষেরের নিকটবন্তা বনে 

লুক্কায়িতভাবে বান করিত এবং অবসর 

পাইলে আধ্যদের গবাদি চুরি ও অণ্যান্ 

প্রকারে উপদ্রব করিভ। 
ইহাদের সাঁবশেন বিলবএ লিখিত হইবে । 

হর) ॥ 

১ ই ষ 

হভঃপশ্চাঙহ । 

নহে; 

নব্যভারত | (অষ্টম খণ্ড, একাদশ সংখ্য। | 
১, গাগা বাজান 

পপ্পস্মিা জাপা ০ সা পক শী পাটি উপ পাপ পপ পা উল এ বসাক টিপা 

খথ্ধেদ দেবতাদের স্তব সংগ্রহ। তাহার 

মধ্যে পণাযবাণিজোর অধিক উল্লেখ 

থাক! সম্ভব নয়। তথাপি যাহাতে তাং 

কাঁলীক বাণিজ্য সম্বন্ধীয় নীতি অবগত হইতে 

পাবি, ঈদুশ বর্ণনা কুন্বাপি দৃষ্ট হইয়া? থাকে 

টাকা ধার দেওয়ার নিয়ম স্থ প্রচলিত-ছিল'। 
এক স্থানে খবিরা নিজদের খণাঁবন্ধতার 

ছুঃখ ভতি সরলভাবে প্রকাশ করিয়াছেন । 
(ম্মরণ রাখা উচিত যে, খখেদে খধিরা 

পরব কালের শন্নাসী ও বানপ্রস্তগত 

মুনি নেন ভাহারা বিষপী গৃহস্থ লোক )। 

এক সনে লিখিত আছ্ছ, একবার কোন 

নর্বার সেই বিক্রয় 
গাবে, 

, ১. 

পু (গন্য । দাবা সল্প 

পপ (ক্রেতার নিকট) গদন, 

করত; "আমি ক্রু করি নাহ" বলির। 
প্রাথনা করে। 

ডা তত 

বন্থ বিক্রব ভইলে, 

অতিক্রম করিয়া আল বিক্রয় হইতে 

“1৭ 
শী চি স্কট 

4 পীর ১ গর 

5০1 

“অ:নক (০ বলিয়। ভন্প মলা অতিক্রম 

করতে গানে শ'। সমথ হক খা! অমমথ 

হউক, বিকালে দে কথা বাগে, তাহাহ 
পি সি 

খা।কস। হান | 

০০০০০ - বু প্র এ উদ্দত খুকু হইতে বোপ হয় ন, ক্র 
চি ছা রাত রা পাপ বিক্রুরে দদা বাবহার করিবার প্রথা তত 

০ 45০ 28 তা 1) রিট »া আত ০ কালে প্রচ'লত ভইর়ছিল। অনেক স্থ 
খল শভ স্বর্ণ মুদ্রা দান প্রাপ্তি স্বাক।র 

করিতেছেন । প্রাপণ আনাকে শত (সুবণ), 
বিংশতি গে। এবং শকট বাঁভনগ্ষম অশ্ব 
প্রদান পারনাছেন । এই ,বথা 
নিশ্চয় ঘে, এই সকল খকে কোন নিদ্ধাপি 
নূণ্যের রা মুদ্রার উল্লেখ কর। হইনাছে। 
কিন্ত সে মদ্রা প্রকৃত মুদ্রা (0189 0১99) 

শিবপিক্ক নর স্বর্ণ ছিল 

৫1৮৭1” | 

2ভা 
এ ৩! রত শি ণ্ দশ 



ফাল্তন, ১২৯৭ |) কামাতৃরাদের জন্য মানব ধর্মশান্ত্র নহে। ৫৮৩ 

মাত্র। অনেক স্থলে লিক বলিয়া উল্লেখ | জানেন এবং সমুদ্ধের পথ জানেন”, বলিয়া! 
রহিয়াছে । »আমি কক্ষীবান তীহাঁর নিকট | বর্ণনা রাঁহঘ়াছে। ঘর্থ মণ্ডলের ৫৫ হৃক্তে 

শত লক্ষ, শত লক্ষণ যুক্ত অশ্ব ও শত বলী- ূ দনলাভার্থ সমুদ্র গমনের স্পষ্ট উল্লেখ আঁছে। 
ব্দ গ্রহণ করিলাম 1” কোথাও ইভাব | ?৬। হে দ্যাবা পৃথিবী দ্বয়! যেমন ধন 
অর্থ সুদ্র/ কোথাও বা আভরণ। এই ছুই | লাভেস্ছু ব্যক্তিরা (সমুদ্র মধ্যে) গমনের জন্য 

অর্থ পরম্পর বিরোধী নয়। কারণ অতি রং স্তত্তি করে, সেইরূপ আমি অভি- 

প্রাচীন, কাল হইতে মুদ্রাকে অলঙ্কার স্বরূপ | লঘিত কার্ধা লাভের জন্য অহিবুগ্ধ্য ন'মক 

ব্যবহার করা ভারতবর্ষের রীতি রহিম়াছে। দেবতার সহিত তৌঁমাবিগকে স্ততি করি 1৮ 

অনেক স্থলে সমুদ্র যাত্রার উল্লেখ সপ্ত মগুলের ৮৮ স্থান্তে ৩খকে বশিষ্ট 
রহিয়াছে । প্রথম মণ্ডলের **৬ ক্ক্কে | বলিভিছেন-যখন আমি ও বরুণ, উভয়ে 

তৃ্যুর ও অশ্ষিদ্বর কর্তৃক তাহার প্রাণ । নৌকা আরোহণ করিয়াছিলাম; সমুদ্র 
রক্ষার বর্ণনা আছ । “কোন ঘিশ্ব- | মধ্যে নৌক। সুন্দরদ্ধপে প্রেরণ করিয়া- 

মান মনুষ্য যেন্ূপ ধন ত্যাগ করে, সেইন্রপ | ছিলাম, জলেব্ন উপরে গমনশীল নৌকায় 

ৃ ভগ্র (অতি কষ্টে তাহার পূ) ভুঙ্কাকে | ছিলাম, ৩থন শোভার্থ (নৌকারপ),দোলায় 
সদুদ্ডে পাঁঠাইলেন । হেআশ্বদ্য় ! তোমরা সি ক্রীড়া করিরাছিলান |” 

আপনাদিগের নৌক। সমৃভ দ্বারা তাভাকে । সমুদ্র গদন সম্বন্ধে ধর্েদে এতভিস্ 

'কিলিয়া আনিরাছিলে, সে নৌকা! জলে | অনেক স্থলে উল্লেখ রহিয়ছে। কিন্তু সমুদ্র 
ভাসিরা দায়, তাঁভাতে জল প্রবেশ করে | গমন করিবে না, করিলে অপকাধ্য হয় 

না” * ৩খন্। এই দওলের ২৫ ্ুক্তে | ধগেদের কুত্রাপি এরূপ কথা নাই। 
সসপপপাসপশপীপা শা পি শশশেশী শিট 

নগ৭ “আগ্তবীঙ্গ্ামী পক্গাপগের পথ? শ্রীলমেশ্চন্দ্র দত্ত । 

কামাতুরদের জন্য মানব ধর্মশাস্ত্র নহে। 
১। গভাধান। ০ 

মনু লিখিয়াছেন ;-- 

গ।্ভৈর্হোমৈজ1তকর্ম চৌড়মৌপ্লীনিবন্গনৈ?। 

বৈজিকং গািকঞ্চেনো দ্বিজানামপমুজাতে ॥ ২। ১৭ 

“গার্ড” হোম বা গার্ডসংসঙ্কার সমূহ এবং 

জাঁতকর্্ম চৌড় মৌজীনিবন্ধন দ্বারা দ্বিজ বা 

ভিন্দদের বৈজিক ও গার্ডিক দোষ স্বালন হয় । 

সন্তান গর্ভে থাকিতে যে সংস্কার, তাহ! 

গাও সংস্কার । মন্ত অন্যত্র বলিয়াছেন 3-- 

সপ 

& সায়ন/চাথ্য বলেন, তুগ্রনামে অশিদিগের ্রিয | নৌকা! ভায়া যায়। তরু অধিয়কে স্তুতি 

একজন রাজর্ষি ছিলেন, তিনি দ্বীপান্তরবন্তা শর | করিলেন । তাহারা ভুজুদক সসৈন্যে আপনাদের 

দিগের উপদ্রবে ক্রষ্ট হইয়া ভাঙাদিগকে জয় করিবাব । পোতে অবস্থান করাইয়। [ভপ '“ন তিন রাব্রিতে 

জন্য আপন পুত্র ভূজ্যুকে সেনার সহিত নৌকাঁষ ূ তাহ।দিগকে তুগ্রের নিকট পৌছা।ই, দিলেন: 

প্রেরণ করেন। সমুজ্জে অনেক দূরে গিয়া! গে 



৫৮৪ নব্যভারত। (অস্টম খণ্ড, একাদশ সংখ্যা 
নিষেকা দিশ্মাশানাসতে নত ভোদিতঃ বিধিঃ। উস ভের্তগ্য সা কফ টতী জানো নিবে 

তস্যশান্ত্রেংধিক।রোহস্মিন্ জেয়োনানাস্য কসাচিৎ।২১৬ অঙ্গিরাবাকো ৯ হইতেছে। মহর্ষি 

“নিষেক হইতে আরম্ত করিয়া শ্মশানে : বাস লিখিয়াছেন ১ 
দাহ পর্যযন্ত মন্ত্রাছ্ুসারে সংস্কার যে বাক্তির ' যা হা 

গঙধানং প্রথমত শুঙায়ে মা শব 

বিধি রহিয়াছে, সেই ব্যক্তি শাস্ত্রে অধি- । ্ 

কারী, অপর লোকেরা শাস্ত্রের অধিকারী । সীমস্তশ্চাষ্টুমে মসিজাতে জাতক্রিয়! ভবেং॥১।১৬,১৭ 

নহে।” প্রথম মাসে গত্তাধান, তৃতীয় মাসে. পূংস- 
খ্হ 

মন্নুর মতে “গার্ড সংস্কার” মধো নিষেক | বন" অষ্টম মাসে সীমন্ত; সন্তান জন্মিলে 

সর্ গ্রথম। টীকাকার মেধাতিথি নিষেক | জাতকর্মম। 
শব্ের গ্ভাঁধান অর্থ করিয়াছেন | কিন্ত কোন কোন বাক্তি আপত্তি করেন, 

টাকাকার মেধাতিখি অপেক্ষা শতসহত্র গুণে ! একমাস মধ্যে গর্ভ ভইয়াছে কি না, 

শেষ্ঠ ব্যক্তি অথাঁং স্বয়ং শান্ত্রকারের! ; তাহা জানা যার না, স্থৃভরাঁং প্রথমত 

নিষেক সংস্কারের যে অর্থ ও ব্যবস্থা করি- | শব্দের অর্থ প্রথম মাস নয়। যদি প্রথম 

য়াছেন, তাহা উদ্ধত করিতেছি। মহর্ষি মাস জানা না গেল, তবে তৃতীয় ও 

বিষুঃ বলিয়াছেন-_ অষ্টম মান কি প্রকারে গণনা হইন্ব? 

“গর্তস্য স্কটতীজ্ঞানে নিষেককন্খ্ব। ১ | বাস, গভের প্রথম মাস নিদ্ধীরণ কর! 

স্পন্দনাঁৎ পুরা পুংদবনম্। ২। হষ্টেহষ্টমে । যায়, বিশ্বাস করির। প্রথম, তৃতীয় ও 

বা সীমস্তোন্নযন্য। ৩। সপ্তবিংশ অধ্যায়। । অইম মাস বাবস্থা করিরাছেন। এই 

অর্থাৎ গর্ভ হইয়াছে তাহা স্পষ্ট জানিতে | সকল স্তানে বিষুঃ ও শঙ্খ “গর্তের স্কট 

পারিলে নিষেক কর্। স্পন্দনের পূর্বে ! জ্ঞানে” এবং “ম্পন্দনের পূর্বে এইবপ 

পুংদবন। যষ্ঠ বা অষ্টম মাসে নীমন্তোন্নয়ন | বিধি করিযীছেন। কুমারী ভার্য্যার প্রথম 
এই কথাই কবিতা করিয়া মহর্ষি শঙ্খ | রজোদর্শনে গত্তাধান-সংস্কার মনু, বিষণ, শঙখ, 

লিখিয়াছেন ;- অঙ্গির| ও ব্যাস, কেহই এই কথা বলেন নাই । 

“গর্ভসা ক্ষটতা জ্ঞ(নে নিষেকঃ পরিকীস্তিতঃ মন্থ যে নিষেক সংস্কারের কণা লিখি- 
যাছেন, যে সময়ে সেই নিষেক সংস্কার 

মহর্ষি অঙ্গিরা লিখিয়াছেন | হওয়া উচিত, বিফুসংহিতা ও শঙ্ঘ সংহি- 

পূ্শ্চ আবিতো ষশ্চ গো বণ্চাপ্যস-স্কতাঃ। ভি ভারী সমু সিরা বহাড়ে! 

ততন্ত ম্পন্দনাৎকাঁধ্যং সবনস্ত বিচক্ষনৈ ॥ ২। ১ 

দ্বিতীয় গর্ভসংস্কারান্তেন শুদ্ধি বিধীয়তে ॥৬৭ মানব ধন্মশাস্্ানুনলারে যে কোন সময়ে 

প্রথম গর্ত যদি অসংক্কৃত হইয়া! আবিত | উপযুক্ত বর মিলিবে, তখনই বিবাহ দিবে। 

হয়, তবে দ্বিতীয় গর্তে গর্তসংস্কার করিবে । ; স্ৃতরাং খতুমতী হইয়া অনেক কন্যার 
তাঁচা হইলে বিশুদ্ধি হয়।” বিবাহ হইত। বাঙ্গালাদেশে কুলীন ব্রাহ্মণ 

তবে এই হইল যে, নিষেক সংস্কার ৃ কন্যাদের অনেকের রজন্বলা ভইলে বিবাহ 
এমন সময়ে হইবে বে, তাঁহা ন| হইতেই | হয়। প্রথম রজোদর্শন নিষেক-সংস্কার 

গর্তমাব সম্ভব ছিল। মহর্ষি বিষুণ ও ৃ কখনই মন্থর অভিপ্রেত অর্থ নহে। এবং 



ফাল্গুন, ১২৯৭1) ৪45/৮১৪৪। জন্য মানব 8 নহে। চা 

বিষ্কমতে এট প্রকার কথ [দে তত 
সী শঙ্খ 

'শতান্ত অশ্রদ্ধেয়। র 

বাসাদি কত ধর্ম শাস্ত্রে নিষেক শব্দ ' 

নাই, তীহারা গর্ভতাধান শব্দ ব্যবভাব 
করিয়াছেম।* যাঁজ্ঞবন্ধ্য, মন্তুর ব্যবস্থা 

“নিধেকাদিশ্মশানা স্তোস্তেবাং বৈ মন্ধনহ ক্রিম" 
যাজ্ঞবক্ষ্য ১।১০ 

উদ্ধাত করিয়া বলিয়াছেন-_ 
গ্াবানমূতৌ পুংসঃ সবন" স্পন্দনাৎ পুর।। 

ন্তেহষ্টমে বা সীনন্ত্ঃ প্রসবে জাতকন্ী ॥ ১1১১ 

গত হইলে গর্ভাপান, স্পন্দনের পুর্বে সবন, 

ষষ্ঠ বা অষ্টমে সীমন্ত এবং প্রসবে জাতকর্্ম। | 
ষাঁজ্ভবল্যা লিখি়াছেন, চি গভা- ! 

| 

1 

শশা পাপী লা 

ধান সংঙ্কাৰ ভইবে |” প্রথম খভানেই গভা- 
ধান, এইনপ অর্থ না করিয়া বিবাহের পর 

পথম পাত 

ব্কেন৪ প্রকারে কদর্থ হয না। 

কিন! যাজ্ঞবল্গা অবদক্কা অবস্তা কনাার ূ 

, বক্ষমাণ শ্লোকে এই 

শ্তে গভাপান, এই শার্থ করিলে 

তবে 

বিবাত হা উচিভ 

বাবন্ত! কলিরছেন। 

'অপ্রষদ্ছন সমাপ্তি করণহন্ঠা ম্বতারুতৌ 1১1৬২ 

কপ্ঠা খম-ী তইলে কন্তাদাঁতার ভ্রণ- 

ততাপনাপ ভম। 

জিজ্জাপা কবি, “গর্তীধানম্ খাতী”- প্রথম 

গভতে গর্ডাধান, এই অর্থ কি করিয়া হইবে? ৰ 
খককালে র্থাৎ শান্বনিদ্ি্ট বোড়শ দিনমধ্যে | 

গর্ঠাধান সতঙ্কান তইবে, শনুত্কালে অর্থাৎ | 

এই ষোগ দিন আক্রান্ত হইলে আর 

গর্ভবান সংস্কান ভইবে না ইহাই প্রক্ত অর্থ । 
মন্ত্র * ব্যবস্থ্' “খতুকাঁলাভিগাসীস্তা” 

টাকাঁষ দেধাতিথি তাহার ব্যাখা করিরা- 

ছেন, খতুকালে জ্্যভিগামী হইবে, কিন্ত 
অনৃতুকালে স্সীগমন করিবে না। “গর্তী- 

ধানম্ খাতৌ”” এই বিধির 'অর্থ এই 
৭৫ 

। কালে গর্ভাধান সংস্কার হইবে না।” 
হইবে অনৃতূ 

প্রথম 

খড় বা দ্বিতীয় খতু বলিয়া যাঁজ্ঞবন্থ্যের 

শান্্ে কোন নির্দেশ নাই । “সনে যজেত ” 

আর্গ সমদেশে যজ্ঞ করিবে, বিবমদেশে ঘজ্ 

কলিবে না। ভদন্সসারে “পভ কালাভি- 

অর্থ খতকালে স্্ীগমন করা, 

কলে স্্রীগঘন করিবে ন। 1 “গৃর্ভীধানম্ 

” বিধির অর্থ খতুকাঁলে গর্তীধাঁন 

বে “খ| কালে গর্ভাধান 

ভাতে 

75] 

। সার হইবে, অনৃতু কালে গর্ভাধাঁন সংস্কার 

“সমে যজেত ৮ এ২ স্যাত্রের 

এঈন্প কেশ ব্যাখ্যা! করেন নাই যে, যত 

সমাদশ আছে, এন যে সমদেশ সর্দ্ব 

হবেনা । 

গরমে দুর্টিগোচপ হইবে, তাহাতে খজ্ঞ 

ক।পবে। শ্ুতরাং “খভুকালাভিগাধীস্তাৎ” 

স্গ্রুদ “ প্রথম *খতুকালে স্বীগমন করিবে, 

( অগব “গভাধানম্ খত” ইহার "থম 

এহেউ গর্ভীধান করিবে, ঈদৃশ ব্যাথা। 
বান মতে সমীচীন বলিরা বোধ হয় না। 

নিষেক সম্বন্ধে ই মত দুষ্ট হইতেছে । 
এক মতে গরু নিশ্চয় হইমাছে, জাঁনিলে 

অখন। গঞ্জে প্রথম মাসে সংস্কার । বিষু্, 

শঙ্খ ও মনত এই মতের পোষক। অপর 

মনে গন্তু ভউক, এই ইচ্ছা করিয়। যে ফ্রোঁন 

খত প্রথম স্ত্রীসঙ্গম হয়, সেই খাতুতে 
গঠাধান সংস্কার হইত। যাজ্তবন্থয * এই 

তের প্রবর্তক। যে শাঙ্জই অনুসরণ 

কর, স্ত্রীর “প্রথম” খতুতে গন্ভাধান সংস্কার 

। ন। করিলে প্রতাবাঁয়ভাগী হইতে হষ, ইহ 

কোনও ধর্মশান্ত্রের অভিপ্রেত নয় । + 
স্প্পিসপপ পপ পা পপ পি পাপ পপি সি সি শা 

এ 

শি শি 

+ ব্যানকেও এই মতের পৌষধক পাকা কর 

যাইতে পারে । 

1 এই স্ুযুক্তিপূর্ণ তর্ক সন্বন্ধে অন্যান্য পঞ্ডিতগশ পক 
বলেন, আমবা জানিতে চাই। ন,স। 



৫৮৬ 

কুমারী কাহাকে বলে? 

মনু বলিয়াঁছেন-- 

বেতঃসেকঃ স্বযোনীযু কুম।রীঘস্তাজান্গ চ। 

সখ্াঃ পুত্রসা চ স্্ীবু গরুতল্রনমং বিছুঃ ॥ ১১।৫৯ 

স্বযোনি, কুমাঁবী, অস্ক্যজা, সখি স্ত্রী, 

পুত্র স্ত্রী, ইহাদের সঙ্গে রেতটঃসেক হইলে 

গুরুতন্ন পাপ হয়। 

যাঁজ্ঞবন্ধ্য বলেন-- 

সখিভার্যাকুমারীষু স্যোনিঘন্তাজাস্ চ। 

সগোত্রাঙ্গ পুত্রস্ত্রীধু গুক্তল সমংস্মভম্ ॥ 

আচাযাপত্রীং স্বহ্বত।ং গচ্ছংস্ত গুরু তলগ ॥ 

ছিত্বালিঙ্গং বধস্তসা সক!মায।ঃ দিয়া অপি ॥ ৩২৩৩ 

সখিভাতর্য্য। গমন ও কুমারী গমন, আচার্ধ্য 

পত্রী গমনে গুরুতল্প অপরাধ হয়। এই; 

সকল স্ত্রীলোক সকাঁমা হইলেও অপরাধীর 

লিঙচ্ছেদন করিয়া প্রাণদণ্ড হইবে । 

মন্ধুর টীকাকান [মধাতিখি “কিমারী” 
শব্দের “অনূঢা স্ত্রী” অর্থ করিয়াছেন। হিন্দু; ূ  

সমাজের পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর 
তর্কচূড়ীমণি মহাশয় সেই অর্থ টা 
করিয়া কুনারী শব্দের “ অনাগতার্ভবা, 

প্রথম বর়োবিশিষ্ঠা, এই কপ অর্থ গ্রহণ করি- 

যাছেন। তবেকি ধর্মশান্থে ব্যবঙভ শব 

সমূকের অর্থ এত অনিশ্চিত যে, কল্পনা বলে 

কোঁন একট! অর্থ অবলম্বন করিলেই হইল? 

পুরাঁণেতিহঠাসাদি-ব্যবহ্ৃত শব্দের অর্থ নির্ণা- 

য়ক অনেক কোষ রহিয়াছে । কিন্য এই 

সকল কোষ স্থট্টি হইবার অনেক পুর্বে ছুই 

মহাত্সা জন্ম গ্রহণ কবিযাছিলেন। এক 

ব্যক্তি বেদসংগ্রহ করিনা গিয়াছেন, 

এক নারি শবের ধাতু প্রত্যয ও অর্থ 
নির্ণয় করিয়! ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছেন । 

বেদব্যাস ঈশ্বরাবতার বলিয়া সাধারণের 

বিশ্বাস না থাকিতে পারে, কিন্ত আপামর 

স্াপীশীিপীশাশিিপািশপীপীশশী পিপিপি তি 

নব্যভারত | (অসম খণ্ড, একাদশ সংখ্যা. 

সকলের নিকট পাঁণিনি মহে হশাবতার বলিয়। 

আদূত। বেদব্যাস ভ্রম ক্রমে ছাড়িয়। গিয়া- 

ছেন বলিঘা আমরা কোন মন্ত্র আর খক্- 

বেদে নুতন প্রবেশ করাইতে পারি না, 
অথব1 পাণিনি-সম্মত ধাতু প্রত্যয় ও অর্থ 

পপিতাগ করিয়। কোন শব্দের অভিনব 

মর্থ করিতে পারি না। গপাণিনি বলিয়া- 

ছেন “আচার্ধ্যাণ," শব্দের অথ “আচার্যের 

স্সী”” এবং “আচার্যা'» শবের অথ “স্বয়ং 

বাখ্যাত্রী।" হ্যায়ত্র মহাশয়ের 

ভাষাকে আচার্ধা বলি, আর পণ্ডিত! 

রমনাইকে আচার্যাণী বলি, তবে পাঁণিনির 

অবমাননা অথবা পাণিনি-জ্ঞান-শুহ্ট তার 

পবিচম এদান করা মেধাঁতাথি 
শোবিন্দ বাজ তে! অতি সাশান্ত লোক; 

সায়নাচাধা ও শঙ্করাচার্যাকেও পাণিনি ধৃত 

হইয়া? 
৫৯ 

যদি 

তয়। 

অগ অবগ্ধান্থন করিয়া চলিতে হ [ছে। 

পাণিনি উনাশি সুত্রে কহিয়াছেন “পুবশ ৮ 

ূ হন্বঃ ১১৪ । পঞ্চম পাদ$ অথাৎ পুধাহর 

| উত্তর "কৃ আর দীর্ঘ উ ত্বস্ব 

হা। এইজপে "পুত্র শব্ধ উৎপন্ন ॥ কল্পনা। 

বলে গৎ নামে নরকের আবিক্ষার করিয়া 

ধুর উত্তৰ ড৬চ্ প্রত্যয় করিলে বাহাঁ- 

নল প্রকাশ পীর বটে, কিন্ক পাঁণিনিকে 

প্রভায় হয় 

অশরদ্ধ।! কর। হয়। 

পারিনি বলেন “বয়সি চ1৩।২।১০ | উদ্া- 

মানাথং শ্ত্রম। কবচহর?, কুমার2 1” এখন 

যদি আমি বলি, কুমার শব্দ বয়োবাঁচিক নহে, 

রি বিবাহ-বাচক, আমার কথায় কে 

বশ্বাস করিবে? | 
পাণিছি বলেন “প্রথমে বয়সি 181১1২০ | 

প্রথম-বয়োবাচিনোহিদন্তাৎ স্ত্িয়াং ভীপস্তাঁৎ। 

কুমারী |” কুমার শব্দের উত্তর প্রথমবয়স 

বুঝাইত্ডে স্্রীলিঙ্গে ভীপ প্রত্যয় হয়। এখন 



ফাল্তুন, ১২৯৭।) কাঁমাতুরদের জন্য মানব ধর্মশাস্ত্র নহে। ৫৮৭ 

ঘি পাণিনিকে তুচ্ছ করিরা বলি, কালী |. তবে দেখুন, মন্থু ও ও যাল্ঞবসধ্য এই ছুই 
শন্দের অর্থ প্রথম বয়োবিশিষ্ট। স্ত্রী” নহে, | ব্যবস্থাকারের মতে কুমারীগমন ও কন্যা 

কুমারী অর্থ “অনুঢা। স্ত্রী,” মূর্খ ছাড়া কে ! গমনের দণ্ডেতে কত তারতম্য । রাজ- 
আমার কথায় আস্থাস্থাপন করিবে? তর্ক- | পৃকষেরাই শাস্তি বিধান করুন, আর 
চুড়ীমণি মহাশয়ের স্তায় যে সকল ব্যক্তিরা : সামাজিক শক্তির কেন্দ্রীভূত বিদ্বন্মগুলিই 

খক্বেদোলিখিত আধ্যের সন্তান অথবা | শাস্তি বিধান করুন, মন্ত ও যীজ্ঞবন্ধ; 

ধর্মশাস্োলিখিত দ্বিজের সন্তান বলিয়া ! উভয়ে খলিতেছেন, কুমারীগমনে মুক্কচ্ছেদন 

আজ্মপরিচর দেন, এবং মহেশ্বরাগত-পাঁণিনি- | বা লিঙ্গচ্ছেদন করিয়া প্রাণদণ্ড,। আর 

প্রোক্ত-অগ্ঠাধ্যায়ী যাতাদের কণ্স্থ, হারা | কথ্যাগমনে *লঘুশাস্তি। কন্যা ও কুমাবী 

কখনই .মেধাতিথি সম্প্রদায়ের কপোলঃ | শন একার্থক হইলে, তাহারা কি দণ্ডের 

কগ্িত অর্থ গ্রহণ করিয়া পাণিনির মন্তকে | এত তারতম্য কারতেন? কুমারী “প্রথম 
পদাথাত করিবেন না। বাঙ্গালা ভাষায় | খাবিশিষ্টা স্ত্রী” আর কন্যা "অনুঢা স্ত্রী” 

ই অর্থ গ্রন্ণ করিলে মনত ও পাণিনিতে 
বরোপ হয় না, অথব! বাজ্ঞবন্থ্য* বা 

স্পা 

1 রাক্মণকে “দ্বিজ” বলেও কিন্তু মগ্থাদ ধর্ম 

শাস্ত্রে দ্বিজ শবের অর্থ “প্রাঙ্গণ, ক্ষণত্রর ও 

বৈশ্য ।” কুমারী শব্দও বাঙ্গালী গ্রস্থকারেরা ; মগ্টরুত বিধি সমস্ত পরস্পর বিসংবাদী 

অনেকে অনুঢ। অর্থে ব্যবহাঁত করিরাছেন। | ই? না। ভ্রীঘুক্ত তর্কচুড়ামণি মহাশয়ের 

তবে কি প্রচলিত বাঙ্গাল] অর্থ গ্রহণ কতিয়া | পিনোধী ব্যক্তিরা পুনর্ধার পাণিনি স্তর 

মন্থাদি সংস্কৃত শাস্ত্রের অর্থ করিতে হইবে? 1 ও মানবাঁদ ধর্মশান্্র অধায়ন করিয়া 

পলবগ্রাতিতা! আর কাহাঁকে বলে? দখন। সামান্য টোলের ছাত্রের ন্যায় 

মনু ও থাজ্জবন্ধ্য বলেন, কুমারী-সহবাঁস ট'ক। টাপ্লনী ৮. মান্য করিনা ধর্ম 

₹1নী-সহবাস তুল্য মহাপাপ। দণ্ড, মুগ্ধ শান্বকাবকের মস্ককে পদাঘথাত করি" 

চইদন বা লিঙ্গচ্ছেদন পুব্বক প্রাণধরপ | | শন শা। 

একি সম্ভব কথা, মন্ধু ও যাজ্ঞবন্ধ্য বাকরণ বিধবাবিবাভ-প্রচারক পরাশর বলি- 

জানিতেন না, অথব। পাণিনি মানবশান্্র ও | ভিন 5 

যাক্তবক্কোর শাস্থাদির ভাষা বুঝিতেন না? | দাদপ্ডি টা্রিহো্াণি গুরপূ্টী প্রগঙ্গতি। 
ৃ ₹ুমাবান্চ প্রস্যন্তে তম্মিন কলিযুগে সদ ৯১ । ৩১ 

মনুর মন্তে সকাঁমা কন্াদূষণের শান্তি | ৃ 
এই কলিযুগে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অবসন্ন হয়, 

শুকপৃজা নষ্ট হয়, আর কুমারী অবস্থায় 

প্রীলোকেরা সন্তান প্রসব করে! 

পত্য, ন্রেতা, দ্বাপরে কুমারীগমন 

ছিল, তাহার দণ্ড মুক্ষচ্ছেদন কত্রি"' প্রাণ 

হা) 

পাস সিীিস্পাশ পিপি পপাপীপপাপ পাশাপাশি শিশীশিশি শী পপ 

ঞ 

অর্থদণ্ড ।. যাজ্ঞবন্ধ্য মতে 

কনা।দুষণশ্চৈব পরিবেদক যাজনম্। ৩1১৩৮ 

সং ৬. ঈ ৬ ্ 

ভায্যায়া প্রিক্রয়শ্চৈষাঁম একৈকম্ উপপাতক্ং। 

৩।২৪১ 

কন্াদূষণ গ্রভৃতি অপরাধ উপপাঁতক | বধ। কলিযুগে কুমারীর সন্তান হাতে 

মধ্যে গণা । তাঁহার শাস্তি চান্দ্রীধণ। লাগিল। কলির এমনি মাহাত্সা !। কুমালীর 

উপাপ[তক শুদ্ধিঃমা।ৎ এবধাভ্্রায়নেন বা। ৩২৬৫ | সম্ান সন্বান্ধে মহর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন-- 



(অষ্টম খণ্ড) একাদশ সংখ্যা । 

কুমারী সম্তবন্তেকঃ সগোন্রায়।ং দিতী়ক:। 

ত্রাহ্মণাং শূদ্রজনিতশ্চাগা লত্ত্রি'বধঃ স্মৃতঃ ॥ ১1১৭ 

চণ্ডাঁল ত্রিবিধ।১। কুমারী স্ত্রীর সন্তান। 

২। সগোত্রাজাতত সন্তান। ৩। শুড়ের ওরসে 
“কুমারী সম্ভব” 

ক'নীন পুত্র ভইতে পারে না। 

ত্রাঙ্গণী জাত সন্তান । 

কখনই 

পাণিনি কুমারী শবের “ প্রথম বয়োবিশিষ্টাগ 
ত্র করিনাছেন। কাশীন 

বক্ষমাণ ব্যাথা! পাণিনিতে দেখিতে পাই । 
“কন্তায়াঃ কনীন চ।81১ ১১৬ চাকোশপবা- 

অথ 501 

দো ভগ | 

কানীনো ব্যাসঃ কর্ণঃ। ভনুটায়ী এবাপভামি- 

তার্থম্)” অনুটাকে কন্তা বলে। বাস ও কর্ণ 

উভদ্রে কানীন পুত্র 
চণ্ডাল নাহেন। 

চণ্ডাল ছিলেন, তাহাকে পুষ্প চন্দনে পূজা 
করিব, না পাঁছুক। মাতায় ভবিত করিব ? 

স্ত্রীলোকের প্রথম বরস কিঃ মন্তু ঈ 

অধ্যায়ে স্ীলোলকহ বয়স তিন ভাগে বিভক্ত 

করিয়াছেন, লীমার, 

রজোদর্শন প্ঘান্ত কৌনা, 
হইতে ব্রুজ'-নিল্ভি 

ছিলেন, তাহারা কেহই 

যেন ও বর 

72184 ভা 

নিবৃন্তি হইতে মুত্তা 

বার্ধক্য । ? 

পিতা রক্ষতি কোমরে, ভত্র। রক্ষতি মৌবনে। 

রক্ষন্তি স্থাবিরে পুত্র। নস্ত্ী স্বাতগ্রানহতি॥ মনু ৯৩। 

কৌমাঁরে অর্থাৎ রজোদরশন যত দিন না 

হয়, ততদিন পিতা; যোবনে অর্থাৎ রজো- 

দর্শন ভইতে বণ্ত দিন স্বাভাবিক মাসিক 

নিবৃত্তি না ভয়, ততদিন স্বানী; এবং তাহার 

বকা সপ 

€ 

পর পত্রগণ স্্রালেকদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ 

কবিনেন। স্্ীলোকর্দিগকে তেন স্বতন্ব। 

হইয়া থাকিতে লা হয়। 

তৎ সন্গিযোগেন কনীনাদেশশ্চ |: 

বে পুষ্ট ব্যক্তি বল, বাস 

পর্য্যন্ত 'নীবন, রজে-। 

পধান্ত স্থবাবির ক 

বর কন্যার বিবাহ সম | 

পিতা, কন্যার রজোদশনের তিন বৎসর 

নধো তাহার বিবাহ দিবেন। কিন্তু 

উপসন্ত বর পাইলে অপ্রাপ্ত বুযসে 

বিবাহ নিধিদ্ধ নহে । আর উপযুক্ত বর 

পাইতে বিলম্ব হইলে উক্ত তিন বর্ষ অতি- 

আন্রণ পিড্ুগরণ্ভ গাঁকিবেক, মনু এরূপ 

ধ-নঘুম ও কাঁয়াছেন। যথা $-- 

তু ৃ কুমাষাতুনতা তা । 

উম ছাপা গিত সদূশং পতিম | ৯1৯০ । 

কুমাগা খভুমতা হহলেও, তিন বৎসর 
বে । [পচ 

কাদমামরণা ভচ্ভেদগ্হে কশান্ত,মভাপি। 

ন চৈবেশা” প্রযচ্ছে ও. ৬ণবিশায় কহি।চৎ 1৯1৮৯ 

খেতুমভী কন্যাও আমরণ পিড় গৃহে অব 

স্থান করিবে, তথাপি উদ্ছাপুববক গুণহান 

সে কখন কনা দান করিবে না 1” খতু 

256 হগভ পান করিতে হত, মনত ব্যবস্থা 

এবাপি শন | 

বরের বল সম্বন্ধে মংধি মন্ত লাখিনা- 

“্রন) নবংশ বার্ষর পুব্দে বিবাহ হওয়া 

নিমদ্ধ | ধিশেবত3 
সু শিবির _ি ছি হি 8০ 

ষটুত্রিংশদাান্দকং চঘাৎ গুরে। ভ্রেবেদিকং ব্রতম্। 

" 91 বা গ্রহণাপ্তিকমেব ব। ॥৩।১ ০ এল 
৩৭ ।দীক 

গরণানুমত জাহ। সমাবৃত্তে। যথ|বিধি | 

উদ্ব;হ5 দ্বিভেন ভাষা সব্ণ।: লক্ষণম্িতাম ॥৩৪ 

শকগুতে ৩৩ বর্ষ অ্লেবেদিক ত্রত আচবণ 

কত্সিবে, ১৯ বর্ষ ন। হইলে ১৮ বৎসর, তাভ। 
না হইলে ৯ বর্ধ, অথব| থে পর্যাস্ত ব্রত গ্রহণ 

সমাপ্ত না হয়, ততদিন গুরুগ্রহে এই ব্রত 

আচরণ সমাপন করিয়। গুরুর অনুমতি গ্রহণ 

পূর্নক স্নান করিয়া স্বগুভে প্রহাগত হইবে, 



ফান্তন, ১২৯৭ |) 80853888 জন্য মানব 88858 নহে। 
সবে শি স্পিকার এন শাসন সপ নি আপা পাল উদ রি 

এবং তখন সুলক্ষণাম্থিত সব্ণ। 

বিবাহ করিবে । 

গুরুর নিকট পাঠ সমাপন্র পুর্বে 
ভার্্যাগ্রহণ করা! কোনও শান্ত্রকারেন অ।ত- 

প্রেত. নয়। পূর্বকালে গুর্ুপু্ে 

যুবকদের চরিত্র দোষ জান্মত না। 

কাল*পিত্গুভে থাকিলেও শিশুদের চিন 
দোষ, জ্ন্মিবে, তাঁত।াদের 

গঠব্রত সমাপন না 

গ্রহণ না করর। 

(দওয়া হয় । মন্ত বলুন আব পরাশন বলন, 

কোনও প্রাচীন কি আধুনিক 
মতে প্ররুষেত বাল্য বসে, পাঠবত সমাপানেৰ 

ডু 

এই আখহগার 

হইতেই গুরুন ভান্ম 5 

বালক আপস্থায় বিবা 

শান্গক বিণ 

বিবাহ ধন্ম-বিবাহ নে | 

এবং 

৫৮৯ 

ভাষ্য | লিগ হয়েন। সুতরাং উপযুক্ত বর ন। পাইলে 

সম্মত না হইলে কন্য! রজন্বল! 

৷ হইলেও পিতা মাতা প্রন্নতি অভিভাব- 

গাকিঘা | 

পূর্বে বলিয়াছি, কম্াসম্বন্ধে সহণি মন্ভপ 

সার ব্যবস্থ। এই থে, উপযুক্ত বর ন। পাহলে 

কগ্ঠার বিবাহ দিপে না, এবং পাঠত্রত 

পন নী করি বিবাভ কগিবে না। পুরুধেদ 

বিবাভ বয়স কেনও শাস্কার পরিণভতন 
বেন নাই । সন্তু ঝনিয়াছেন, কাণেহদাত 

[গতা বান্যে।-উপসুক্ত বর মিলে » 

ক।লে কগ্ত। সম্প্রদানন। করিলে ণিতা দোবা। 

মগাষধ বশিষ্ট এই কথা আরো পরিষ্ষান 

কিন বলিখাছেন-- 

য।বচ্চ কন্যাম্ খঙব? স্পুশস্তি 

তুপোঃ সকামাম অভিযাচ্যম।নম,। 

ভ্রণ।নি তাবস্তি হত।নিতাভ্যাং 

মাতাপিতৃভ।[মিতি ধন্মবাদঃ ॥ ১৭ অধ্যায়। 

শা 

চক 

বাপ 

তুঙ্গ্য বর কন্যাকে বাচঞা] করিতছে, 

ভীর্থ(ৎ উপপুক্ত বর মিলিতেছে, এবং 

কন্তাও তাহাঁকে গ্রহণ করিতে সম্মত আছ, 

এমন অবস্থায়ও পিতা মাত। যদি কন্যা সম্প্র- 

দান না করে, এখন কন্যা খতুমতী হইপা 

কিছ পিতা মাতা ভ্রণহতাারূপ পাপে 

কেরা পদাঝভাগী নহেন । 

কিন্ধ মন্ত্র 'ও বশিষ্ঠের পরবন্তী মহ- 

ধিদের বিধি অনেক সন্কীর্ণ। মনু ও বশিষ্ঠ 

ঝলয়াছেন, কন্যার রজোঙ্ঈশনের তিনবৎসর 

মধ্যে কন্যাত্র বিবাহ দিবে, যদি উপঘুক্ত 

বর মিলে। অপর শান্কাংরন্লা বলেন, 

সদ্রশ অভিরাপ বর শিলুক আর না শিলুক, 

রজেোদশনের পুর্বে অবশ্তই কন্যার বিবাহ 

ভওনা চাই; নতুবা পিভ। ভ্ুদহা পাপে 

লিপ্ক হইস্বন। এই শেণাৰ শাস্্কর্তা- 

পপ মধ্যে “কহ কেহ অন্তগ্রহ, করিলা 

বালদাছেন ০ষ, মন্ততক তো) একেবারে 

[' পায়ে ঠেল। বার না, ভবে ছাদশ বর্ষের 

সনা-। পুনেবে যদি কনা! খতুমতী হর, তবে 

পিতা মাতা ভ্রাভা দোষ ভাগী হইবেন 

না। কিন্ত দ্বাদশ বর্ষের পরে কন্যা (অনু 

পি খড়মতা হইল পিতা মাতার 

লূ। হত পপে আব নিষ্কতি নাই । 
নত বদ্যানাগর নভাশয়ের অনুগ্রহে মহষি 

পরাশর কাহারও অপাঁরচি ত নহেন) পরাশর-- 
নষ্ট্রে মুতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতে । 

পঞ্স্বাপৎস্ত নাবীণাং পতিরনোাবিধীয়তে ॥ ৪। ২৭ 

পতি নষ্ট, মৃত, প্রত্রাজিত, ক্লীব ও 

পন্তিত হইলে নারীগণ পত্যন্তর গ্রহণ 

করিতে পারেন, এই বাবস্থা করিয়। গিয়া 

পরাঁশর দেমন বিববাবিবাহের 

পক্ষপাতী, আবার £হনমি বজোদরশশনের 

পুর্ধ্বে কন্যার বিবাহের বিশ্যে উদ্যোগী। 

তিনি বলিয়াছেন 
অষ্টমধর্ী ভবেৎ গৌরী নবধ্াতু -রাহিণী। 

দশবর্ষী ভবেকনা। অভউদ্ধং হা দল ॥ ৭1৬ 

তেন । 



৫০০ 

" প্রাণ্ধে তু ছাদশে বর্ষে হঃ কনাং ন প্রযচ্ছতি। 
মাসি মাসি রজন্তসাঃ পিবন্তি পিতরঃ ন্বয়ম ॥ ৭1৭ 

“অষ্টবর্ষা বালিকাকে গৌরী, নববর্ষ! 

বালিকাকে রোহিণী, দশবর্ষা বালিকাকে 

কন্তা এলং ততুর্ধ বয়স্ক বালিকাকে (খতুমতী 
না হইলেও) রজস্বলা বল! যায়। দ্বাদশ বর্ষ 

বা তদধিক বয়সে যদি কন্যা (অনৃঢাবস্থায়) 

খতুমতী হয়, তবে “পিতর"” পিতা মাতা 

ভ্রাতা সেই রজঃ পান কলেন।” সুতরাং 
কনা! চতুর্দশ, ষোড়শ বা ততোধিক বর্ষ 

পর্যন্ত রজন্বল! ন| হইয়া পিতগুহে রহিলে 

পরাশর মতে পিতার কোন দোষ সম্পশ 

হম না। মহষি দম কনর দ্বাদশ 

বর্ষের পুর্বে কনার রজোদশনের 

পাপ হইতে পিতাকে অব্য।হতি 

দিয়াছেন । 

প্রাপ্তে াদশামবধে য: কনা ং ন প্রষচ্ছতি। 

ম।সি মাসি রজস্তস্যাঃ পিত। পিবতি শোণিতম ॥ ২২ 

বম ও পরাশর ভিন্ন অর সমস্ত আধু- 

নিক শাস্সকারদের এত এট ০ 

হউক, পিতৃগৃহে কন্যার রজোদ্শন হইলেই 

£ নদে শত 
এ রর? রা 

॥ 

ৃ ৰ 
] 

। 

ং্ 

5 7 শি ২ টিপস | পপ পাপা শিশিকাাতী 

কনাদাতা 

নব্যভারত | (অষ্টম খণ্ড, একাদশ সংখ্যা! 

বশিষ্ট রজোদরশশনের ৩. বৎসর পরে কনাকে 

স্বয়ন্বরা ক্ষমতা দিয়াছেন | * 

মহধি বিষণ বলিয়াছেন ১ 

থতৃত্রয়ং উপাস্যৈব কনা] কুর্যাঁৎ শ্বয়ংবরম,। 

ধতৃত্রয়ে অতীতে তু প্রভবত্যা শ্রনঃ সদ ২৪1৪০, 

কনা খতুত্রম অপেক্ষা করিয়ণ' স্বযং 

স্বাদী বরণ করিবে। কারণ গতুত্রয় অতীত 
হইলে কনার আত্মপ্রভাব (00801169) 

জন্মো। এইবপ স্বঘং স্বামী বরণ করিলে 

বব কন্যা “কহ দোষভাগী হয না। 

মহধি যাজ্ঞবন্কা বলিয়াছেন ৮ 

অগ্রধচ্ছন্ সমাপ্পোতি ক্রণহ হা।ম, ধতীবুতো 

সমন্ভাবে দাতৃণাৎ কনা। কুষ াৎ দ্য়ংবর] ॥ ১1৬৪ 

কনা খতুমতী ভা অন থাকিলে 

গরতিখকাতে ক্রণন্তা পাপে 

লিপু ভবেন। কনাদাঁতা না থাকিলে কনা 

। স্বঘং জামী ববণ করিবে । 

' ক্ষমতা দিধাছেন । 
পিতা মাতা ভ্রাতা ভ্রণহত্যা পাপে লিপু, 

হইবেন। মুসলমানদেন অধিকার কালে 
এই সকল (আধুনিক) শান্্স রচিত হইয়! 

থাকিবে । 

মহধি বশিষ্ট বলিয়াছেন “কুমার্ধতুমতা 

তরিবর্ষাপ্যুপাসীতোদ্ধং ত্রিভ্যে। বর্ষেভ্যঃ পতিং 

বিন্দেৎ তুল্যাম্। (সপ্তদশ অধায়।)” 

অমুমত্তি অনুসারে বিবাহ করিণে স্বামী স্তর 

কাহারও দোষ হয় নাঁ। খহুসতী কনা! 

বর্ধত্রয় অপেক্ষা করিরা পিতা মাতার অন- 
ভিপ্রায়ে স্বয়ং ম্বামী বরণ করিলে বরকনা। 

কেহই দৌধভাগী হয় না। মহষি মনত ও 

। 

! 

1 

! 

! 

রা 
| 

ঃ 

| 

| 
ৃ 

কনার হ্বয়ন্বব ক্ষমতা এখাঁনে খর্ব ভইয়া 

বশিষ্ট ও মন্ত বর্ষত্র় এবং বিষুও 

কন্যা জয়ঙ্বন 

আংসিল। 

থভএণ অিক্ান্ত হইলে 

যদি দাভাঁব অভাব ভয়) 

তবেই বাজ্ঞধন্ধা মতে কন্য। স্বয়ন্থরী ভইতে 

পাবে। কিন্ স্বরম্বর বিবাতে বিবাহিত 

বর ও কন্য। কেহই দোষভাগী নভে । 

কোন কোন আধুনিক শাস্মকার শুধু 

পিত। মাতাকে জণহত্যা ও নরক গমন ভয় 

প্রদণশন কবিয়া নিবৃত্ত হয়েন না। কনা 

কন্যা খতুমতী হইরা পিতা মাতার: বুষলী বা শুদ্া বলির গালি দিয়াছেন । 

জাতির শ্রেষ্ঠ ব্রাঙ্গণ এবং ত্রাঙ্গণের, শ্রেষ্ঠ 

কুলীন মহাশয়েরা এই সকল অভিনব শাস্ 

বোধ হয় ধন্মশাস্্র বলিরা বিশ্বাস করেন 
১০ 

* ১৮৭২ সালের তিন আইন অনুসারে ২১ বদর 

বয়সের পুবেব কনার ম্বয়ন্বব ক্ষমতা জন্মে 



ফান্তুন, ১২৯৭1) কাঁমাতুরদের জন্য তি ধর্মশান্ত্র নহে। 
এসপরসপশস্ থা জরি নাট 

না। স্পা মধ্যে শত শর্ত 

“বুষলী” রহিয়াছে । 

মহধি যম স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন ;-- 

যন্ত।ং বিবাহয়েৎ কনাং ব.দ্ষিণো মদমোহিতঃ 

অসংভাষ্যোহপ [উক্তেয়ঃ সবিপ্রো বৃষলীপতিঃ ॥ ২৪ 

ফেই মদ্মোহিত ব্রাঙ্গণ খ্বতুমতী কন্যা 
বিবাহ, করিবে, সে শূদ্রা বিবাহ করিল 

৫৯১ 

ও অনা কি পাইয়া পুনর্ধার প্রত্যাহুতি 

করিয়া বাকী যে সকল কর্ম থাকে, তাহ! 

শেষ করিবে । 

প্রথমতঃ কথা হইল যে, রজোদর্শনের 

তিন বৎসর মধ্যে কন্যা সম্প্রদান সময়, 

বদি উপযুক্ত বব মিলে। উপযুক্ত নব 

মিলিলে ইনার পুর্বেও কন্যা সম্প্রদান কবা৷ 
বলিয়া" জানিবে। তাহার সঙ্গে আলাপ | মাইতে পারে; উপযুক্ত বব না পাইলে 

করিবে না, তাহাব সঙ্গে এক পহ্ক্তিতে 

মআাহাঁর করিবে না। 

মহষি পরাশরের বিপিও তদনুরূপ ১ 

যন্ত্র" সমুদ্বহেৎ কন।াং বাক্ণোহজ্ঞান মোহিত: 

অসন্ভীষোহপাউক্রেয়ঃ সবিপ্রোবৃষলীপতিত ॥ ৭1৯ 

'অহৃস্তাষা ও অপাঙাক্জেয় । * 

মহষি যম বলেন,খভুর প্রাক্কালে কন্যা: 

এমনও ঘটিঘাছে তে, বিবাভ দান করিবে। 

সময়ে কনা। খতুমতী হইয়াছে । 

মহধি আপস্তন্ব নিয়ম করিরাঁছেন-- 

বিবাহে বিততে যজে সঙ্গারে চ কৃত্ভেতথা | 

বজন্মলা ভবেং কনা সংঙ্কাবস্থ কথং ভবেহ॥ 

স্।পযিতা তদা কনাং অনোবস্ত্রেকালক্ তম | 

পুনঃ প্রভাহতিংহত্বা শেষং কন সমাঁচিরেৎ ॥ ৭৯, ১০ 

প্রশ্ন এই, বিবাহ যজ্ঞ বিতত 

সংস্কার হইবার সময় যদি কনা! রজস্বলা 

হণ, তবে কি প্রকারে সংস্কার হইবে? 

উত্তর । 
শা পপ পি 

+৬ পিত্ত" দয়ানন্দ সরশ্বতী বলিয় 

৮ ও» শ্লোক স্বার্থ ভট্টচাধা ব্ঘুবন্দনের রচিত। 

প্রাচীন কালের বিবাহ প্রথা পষাালোচনা করিলে 

এই প্োকগুলি প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই বোধ হয়।” বাবু 

ক্ৈলাসচন্দ্র সিংহ ম্প।দিত পরপর-ন*হিতা, ৪৫ পৃষ্ঠ! 

যেই অজ্ঞান মোঠিত প্রাঙ্গণ খতুমতী; 
গ্ 

কনা। বিবাহ করে, সে শুদ্রার স্বামী, সে. 
' না মিলে, 

হইয়। ৰ 

। এক ষ্বষি অন্রগ্রহ করিয়া বলিলেন, দ্বাদশ 
[ 

কন্যাকে তখন স্নান করাইণ। | 
' প্রচলিত রহিল। 

মছেন, ৬» গর 

পপ পাপা পাপী পাত 

কনা! চিলকাল পিতগ্রভে রহিবেক । আর 

৷ বজোদর্শনের ভিন বৎসর পব খতুমতী 

| কন্যা শ্য়* স্বামী বরণ করিতে পারে । স্বয়ং 

' বর বিবাহ প্রশস্ত প্রগ।, তদ্বারা বর কন্তা' 

কেহই দোঁৰ ভাগী হয় না। কিন্ত উপযুক্ত 

বম সত কন্ঠা-দাঁতা সকামা কন্ত দান 

না করিলে দোষী হইবে; যদি উপযুক্ত বর 

তবে কন্তাঁদাতার কোন দোষ 

নাই । মহর্ষি মনত ৭ বশিষ্ঠ এই প্রশস্ত বিধি 

গ্রণয়ন করিয়াছেন । 

ইহার পরবর্তী মহর্ষিদের মত অল্পে অল্পে 
সঙ্কীর্ণ হইমা আসিল । গুণভীন হউক, সবর্ণ 
বসন হইশ্লই উপবৃক্ত বর হইল, এই যেন 

ভীঙাদের বিধি । আর রূজোদশনের পুর্বে যে 

প্রকারে হউক, কন্তাঁ সম্প্রদান করিতেই 

তইঈাব। না করিলে পিভা মাতা ক্রণহত্যা 

অপরাধে অপরাধী ভইবেন। তবে দুই 

বর্ষের পুর্বে যদি কন্তা খতুমভী হয়, তবে 

দোষ নাই। অনেক দিন স্বয়ংবর বিধি 
আধুরঁনক খষিরা নিরম 

করিলেন, সে কি কগ'? খমতী কন্তাঁকে 

সম্প্রদান না করিয়া কন্যাদাভাব ভ্রুণহত্য!- 

পরাধ হইবে, আর খতুমনী কণ্তাকে 
বিবাহ করিয়! বর সুখে কাল কাটাইবে? 

তাঁহী কখনই হইবে ন1, যে বাক্তি খতুমত্তী 
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কনা বিবাহ করিবে, 

অপাঙক্রেত়, আব খতুমতী কন্যাঁ_ 

সা কন্ত। বৃধলী জ্ঞেয়া হরস্তাং ন বিদূঘাতি। 
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খতুমতী কন্যা বৃষলী অর্থাৎ শুদ্া স্বরূপ, 

তাঁহাকে হরণ করিলে কোঁন দোষ হয় না। 

সত্রীগমন | 

খধি মঙ্গিরা বলিধাছেন “বৃন্তে রজসি 

ণগম্যা স্ত্রী গহ কর্মীনিটৈন্দিয়ে”শ খতকালের 

রজঃ নিবুত্ত ভইলে (পঞ্চম দিবস হইতে ) 

স্ত্রীলোক গ্রতকাধ্য ও উন্দ্িয় ক্মেন উপ- 

ভা ভয়। 

৪ | 

গধি আপন্তঙ্সের9 এই বিপি। অভঙি 

“গতকাল'ভিগাঁমী 

পর্বাবর্জং স্বদারে বাঁ। ১৯ অধ্ান্।”" পর্দ- 

বঞজ্জে খতুকাঁলে স্বদার গমন করিবে । 

মষি গৌতম বলেন, এখতাব্পনাৎ 
সর্ধব বা প্রতিবিদ্ধ বজ্জন্। ৫ অধ্যার |” 

সর্ব স্্ীর খ হুকাঁলে স্ত্রীগনন করিবে, কিন্তু 

প্রতিষিদ্ধ দিনে নভে । 

এ প্রি 4৬ বশিষ্ট বলিধ"ছেন 

কেহ কহ বলেন, 

সপ পপ ধলা পপ সপ পাশ 2 ৯৮শশি শি শািশিি 

* কোন কুলীনপিদ্ধেষা চগণ্ডাল বিষ্জংভিতায় 
এই শ্লোক প্রক্ষিপ্ত করিয়া থাকিবে । রজোদশনের ! 

খতুত্রয় পরে কন্যাকে স্বযং প্বঃমিবনণ ক্ষমভ। দিয়া 
মহধি বিষুকি বলিবেন, রজন্গল। কনা | হরণ করিলে 
দোষ হয় না? যাঁদ উংকবঙ্গ বাক্ত্ব না খাকিত, 
উদ্ধত প্লোক শান হইলে, বাঙাল দেশের রজন্দলা 

কলীন কনাদেম দশা কি ১ইত? আর মঈংশর, 
বরদা, রাজপুতানা প্রক্ততি হিন্দু রাজো রজম্বল] 

কনা! হরণ করিলে কিশাপ্তি হয় না? ইংবেজদের 

আমিবার অনেক পুৃর্সে দেবাবর ঘটকের মেল বন্ধন | 
হেতু কুলীন কনাদের রজন্বলা হইয়া বিবাহ 
হইত। কোন বান্তি কি রজন্ষলা কনা'কে হরণ 
করিয়া বিনা দণ্ডে শব্যাহতি পাইয়াছে ? 

“সম্মতির আইনের পাও্.লিপির প্রতিবাচুদ 
ধাহ।রা প্রবৃত্ত, বড়ই আশ্চযোর বিবয়, তাহাদের মধ্যে 
অনেকেই কুলীন ব্রাঙ্গণ। শত ত সহস, বজন্গল। অবি- 

বাহিত। কনা! সাহ।দেব গৃহে, তাহাদের পক্ষে শীরব 

থাক] কি ভাল নয়।” ন,স। 

ৰ 

নব্যভারত | (অষ্টম খণ্ড, একাদশ সংখ্যা । 

সে অসস্তাবয ও সর্দর থিতৌ' শৰের বিশেষণ, সর্বত্র খ্বতৌ 
অর্থ গ্রতি খতুতে”। ফদি ইহ? 

আর্থ হয়, তবে মানব ধর্মশীস্ত্ের 

চি এই বিরোধের কত্রপাত। কিন্ত 

সেন্ধত্র সকল অবস্থার “খতুকালে জীগমন 
কবিকে, অনুতকালে স্ত্রীগমন করিবে নাড়ি 

এই অর্থ প্রত অর্গ, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

মহধি মনত বলিয়াছেন ;-- 

খতুক(ল।ভিগামীসাতৎ শ্বদার নিরতঃ সদ! । 

পন্পবঞ্জং বর্েত্েনাং তদব্রতে। রতিকামায়া 1৩1১৫ 

স্বদার-নিরত [ক্তি সদা (পুত্র 

কামনায়) খতুকালে জ্ত্রীগমন করিবে । 

আর রতি কামনাণ পর্ব দিন ভিন্ন অন্য 

পরপর 

প্রত 

সনদে স্ধীঘমন করাবে । - 

মালে "প্রন কামনা” নাই। একস 

পর্ধ বজ দিনে নতি কামনায় আ্রীগমন 

হইতে খভুকালে পুন কামনার স্ত্রীগমন 

অন্তমান কবা যাইতেছে । 

খত কালাভিগামী ফাং-এই পদের 

অর্থ কি? গ্রন্যোক খভতে স্্রাগমন করিবে, 
অথবা বে কোন খতকালে হউক পুত্র 
কামনার এককালে ভ্ত্রাগমন করিবে, না 
খ়লাল ভিন্ন অনা সময়ে পুত্র কামমায় 

মানব বন্ম শাস্ত্র 

টাকাকর অর্থপৌকর্পার্থে  একটী অতি 

উতক্ুঈ শান্তার উদাহরণ দিক খতকালাভি 

গাশীশ্ঞাৎ বিধির ব্যাথা। কন্িযাছেন। 

বৈদিক ব্যবস্থা “ সমে ঘজেত ৮ অর্থাৎ 

সমদেশে মাগ করিবে । সমদেশ তো 

অনেক আছে। তবে কি প্রত্যেক সম- 

ভুণিহে বাগ করিতে হইবে? না, যে সমভূমি 

সর্ধপ্রগমে চক্ষগেচর হর, সেই সমভূমিতেই 
যাগ করিতে হইবে । না, যাগ করিবার 
সমর অন্ডিক্রান্ত না ভওদার পুর্বে যে সকল 

স্্ীগমন কারবে না? 
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সমদেশ রিয়্াছে, তাহার যে কোনটা হিট 
যাগকর্তীর ইচ্ছান্ুসারে বাছিরা লইবে ? 
কিন্ত যাগ করিতে হইলে সমভূমি ভিন্ন 

অসয়ভূমিতে যাগ করিতে নিষেধ । খতু- 

কালে পুত্র কামনায় স্ত্রীগমন সম্বন্ধে এই 
ব্যবস্থা । চতুর্দশ কি পঞ্চদশ বর্ষ হইতে 
আরস্ত করিয়! ন্ানাধিক চত্বারিংশৎ বর্ষ 
পর্ধান্ত আলোকের খত সনম দেখা যাষ। 

এই পঞ্চবি“শতি বর্ষে ৩০০ তিন শত বার, 
এতকাল উপস্থিত ভয় । ইভাব প্রতিবাত্রে 

প্রত্র কামনাঁষ ন্দ্ীগমন করিবে, 'এইকপ 

যদি মন্তর বিধির অর্থ ভয়, তবে, থে 

অসংখ্য সমদেশ রহিয়াছে, তাঁর প্রহ্চাক 

স্তনে যজ্ঞকারীর যাগ করা উচিত | দি 

প্রত্তোক পড়কাঁলে জ্ীগমন হিন্দুর অবশ্য ৷ 
কর্তব্য কর্ম না হয়, তিবে 
কাঁল্লি অনশ্ঠ জ্ত্রীগমন করিবার যে আঁধুং 
নিক দেশ।চার রহিাঁছে, তাহ'ও শান্গা- 

নসর অবশ্য কর্ধবা মধ্যে গণ্য নলভে। 

স্ত্রীব প্রগন হজোদশনে স্ত্রীগমন করিলে 
ধর্মখশাজ্জাতসাঁনে কেহ পাতকী ভয় না, 
আবার জ্ত্রীর প্রথম রূজোদর্শনে জ্ীগমন 
না করিলেও কে পাঁতকী হয় না। ২০০ 
কফি ৩০০ বার জ্রীত খতুকাঁল উপস্থিত 
চয়। পুরকামী ব্যক্তি তাঁহার যে কোন 
সময়ে জ্ীগমন করিতে পারেন, ইভা 
শাস্ত্রের নিবি । “খত কালাভি গাশীস্তাখ 
স্বদার নিরত সদা” সদা অর্থাৎ প্রগম 

রাজাঁদশন হইন্তে শেষ রজোদর্শন পর্যান্ত 

সমনের মপো প্রন্নকামনার ঘে সময়কে শাস্স- 
কার “খতৃকাল” নাম করিয়াছেন, সেই 
সময়ে ভ্ত্রীগমন করিবে । সেই সমর 

পরিত্তাঁগ করিয়া অন্য সময়ে জ্্রীগমন 

মনে, করিতে হইবে । তাহা হইলে গৃহস্থা- 
শ্ষে থাকিয়াঁই ত্রহ্মচর্য্য * ভ্রতের পুণ্যসঞ্চয 
হয় না। 

মহর্ষি মন্ত বলিয়াছেন _ 
খতুঃ স্বাভাবিকণ স্ত্রী ণাং রাত্রয়ঃ যোড়শ স্ৃতাঃ। 

প্রথম কা! 

বাক্তি 

। সিদ্ধ হইল। 

স্বীলোকের স্বাভাবিক খু যোড়শ রাত্রি, 
তন্মধ্যে অশুচি চারি রাত্রি অন্তর্গত | 
তাসাম।দ্যাশ্চতসস্ত নিন্দিতৈকাদশী চ যা। 
তয়োদশী চ শেষাস্ত প্রশত্ত। দশ রাত্রয়ঃ ॥ ৩।৪৭। 

আদ্য চারি রাত্রি, একাদশী রাত্রি ও 
' ভ্রয়োদশী রাত্রি, এই ছয় রাত্রি পরিত্যাগ 
। করিয়া অবশিষ্ট দশ রাত্রি জ্ীগমনে 
প্রশস্তা। 

এই স্থানে "“সমে যজেত” স্মরণ বাঁখিবে | 
এই দশ রাত্রির প্রতি রাত্রিতেই জ্ীগমন 
কবিতে হইবে, না করিলে দোষ ভন, 
এমন কথা নত । তাহার পর শাস্্কার 

বাঁলয়াছেন-- 

যুখাস্ছ পুত্রা জায়ন্তে স্তরিয়োহযুগ্মা্গ রাজতিস্থ | 
তম্মভ্যগ্না এুত্রা্থী সংবিশেদ্ভবে স্রিয়ম্ ॥ ৩। ৪০ 

যুগ্মরাত্রিতে স্ত্রীগমন করিলে পুত্রসন্তান 
এবং অধগ্ম রাত্রিতে স্ত্রীগমন করিলে 
কন্যা সন্তান জন্মে। সুতরাং পুত্রার্থী 

যুগ্মরাত্রিতেই খু কালে জ্্রীগমন 
করিবে। পুত্রার্গীর পক্ষে যগ্মরাত্রি ভিন্ন 
অধগ্ম রাত্রিতে স্ত্রীগমন অনিয়ম বলিয়া! 

খতকালের প্রত্যেক যুগ্ম 

রাতেই ক্্রীগমন করিবে, এমন কথা নয় । 
সনাতন আর্ধাধর্্ম ইন্দ্রিয় সত্যমের ধর্ম । 

ইন্ডরিয় চরিতার্থ করিয়া পশুত্ব লাভের জন্ঠ 
নহে! তাহা ধিশদ্ রূপে হদয়ঙজ্গম করা- 
তেই মনু যে বিধি করিয়াছেন, তাহ 
শুনুন । 

নিন্দাস্বষ্ট।হ্ চানাস্থ স্থ্িয়ো রাতরিধু বর্জয়ন। 
্রক্মচার্যোব ভবতি যত্র তত্রা শ্রমে বহন ॥ ৩। ৫০। 

নিন্দিত (ষট্) রাত্রি, এবং অন্য অষ্ট 
রাত্রি এই বূপ চতুর্দশ বাত্র পরিত্যাগ 

! 4 ্ ও 

করিলে ধাতিকাসনার ভ্ত্রীগমন ভইল, তাহা, করিয়া খতকাঁলে অবশিষ্ট ছুই রাত্রির অধিক 
বে ব্যক্তি স্ত্রীগমন না করেন, তিনি 
যেখানে সেখানে খাকুল, অর্থাৎ গৃহস্থা- র 

পা 
কী ূ 

শ্রমে থাকির়া'ও তিনি ব্রহ্মচারী, আর দেখুন, 
যদি এই ছুই রাত্রিতে অমাবল্যা, অষ্টমী, 

( পৌর্ণমাসী ও চতুর্দশী তিথি ভয়, তবে 
চতুর্ভিরিতবৈঃ সার্মহে।ভিঃ স্বিগহিতৈঃ॥ | ৩। । ৩। ৪৬. স্ত্রীগমন নিষিদ্ধ 

* নিন্য্যান্ব্টাস চান্যাস্ স্তিয়ো রাত্রিস্থ বর্জয় বর্জয়ন। | 

্রঙ্মচষেণেব ভবতি যত্র তত্রাশ্রমে বসন্ ॥ মনু ৩৫৭ 

৭৫] 

অমাবাস্তামষ্টরমীঞ্চ পৌর্ণমাসীং চতুর্দশীম | 
্রক্মচারী ভবেন্নিত্যমপৃযাতৌ স্বাতকো দ্বিঃ ॥ 91 ১২৮ 



৫৯৪. 

লাতক, গৃহস্থ, দ্বিজ (হিন্দু) স্ত্রীর খু, 
কালে অমাবসা। অষ্টমী, পুর্ণিমা, ও চত্ত- 
শী এই কয়েক তিথিতে ইন্জিব সংঘম 
করিলেন ।” অন্জঙ্কী-গমনকারীরী বলেন 
যে, হিন্দধন্্রটা শুধু কামলিপ “সবার জন্য, 
অরজম্বল! অবস্থায়ও স্ত্রীকে নিক্ষতি দিবে লং 

স্ীর প্রথম খতুকাল হইতে আনম্ত কির! 
কোন খতকাল যেন স্্ীগমনে বাদ না যায়, 

শঁচি অশ্তুচি যেন বিচার করা না হয়, 
যগ্মাগ্ন রাত্রি “ঘন মনে না গে, ইন্দি 

.সংমম কলিবে, এই বিধি যেন গ্রহন্তের জনা 

শাস্ত্রে উক্ত হব নাই াভাদের 
শুধু ইন্দিঘ "সবার জনা ধর্মশীস্। কিন্তু 
শুন্নন, মন্ত কি বলিতেছেন $-- 
ষন্মিন্মণং সন্নয়তি যেন চানস্তাং প্লতে। 
সএব ধশ্মজঃ পুত্র কামজানিতবান্ বিদ্বু ॥ ৯ ১৭৭ 

যে জোন পুত্র পিভতখন হইতে মৃক্তি 
ও মৌক্ষলাভের অনন্ত উপাম, সেই 

জোষ্ঠ পুত্ন ধন্মরজ পূ । পরগুনেরা অপন 
পু্রদিগকে “কামজ” গুত্র বলিরা উর্লেখ 

মত 

করিয়চ্ছিন | 

পঞ্চদশ বর্ষ ভইতত অন্ততঃ চন্াপ্িশহ 

বর্ম পরাস্ত খহ হর । ১৫ বর্ষে ৩০০ বাল 

ধাতকাপ উপপ্ডি হত ভয় এই ৩০০ খ।ত- 

কাঁলে ৩০০৭ প্রশস্ত রাত্রি। ভন্বাধ্যে ১৫৭০ 
সত্য বান্রি। পিভঞণ পরিশোদ ৪ মোক্ষ 
লাভের উপাধ ন্বনূপ একটী মাত্র 

০ 

৪পন, 

নব্যভারত। (উম খণ্ড, .একাদশ সংখ্যা । 

পূর জন্মিবার আবশ্তুক। ওরস পুত্র না 
হইলেও দন্ূক পূর ঠ্ীহণ করা যাইত্তে 
পাবে। এই ইঈন্দর-সংবমের ধর্ম ভাহণ 
কর্বি?। কি আনাদের এই কতোগতি ভইল 
১ ক্মনগুয়্া অবস্থাই দকফিভাকে জামা 
»|র পশ্চনান্ধ ৯৭বলার্ধ করিতে না পাঠা- 

ইন শনাজে নিন্দান ভাগী হইন? পুর 
কাগী না হন স্বাণমন করিবে না; 

খতন্াল টিন অপন সমন স্ত্বীগমন 
বাব নং: আদান শাঠিক্রন করিবে না; 
(কানলি খতস্তালে মঅধাহ কোন? গাসে 
ডুই নর অক রর না রে তীর 
মানব ধন্ম শা সংশপোদসর পক্ষে এই 
বারন্।। শ্রাচ পইী পা বিকতি করিসা 

আ[ণা। সমাজ কি পর্যাানই প্রচলিত 
বি কল ৪ । মনুষ্ধমতী বিচার 
ক্্ুপ না, লন আড়াল পাঁবতাগগ 

কবরে লা; কোনও বাদ গনিষ্তাগ করিবে 
না: স্বর লোগ, শাব, শাবরিক মানসিক 
ডনপরল প্রত দপ্রি করিবে না। একটা 
সানানা হও জা শুশ্নেন দে বিচ'ল 
আচে, হেল সভাস্ত নব এব সেই নিচ 
নাউ: ভান ন এহী জঙাশন ব্যক্তিবাত 

নিল !তক ললিপা গদকেন, মহর্সি 

মনন চধিশান্েই এই পাশব কাল 
নি রন নর হ। ধর্মী ।। 

শর শ্রানাথ দু | 
১১ মা 

ফুলরেণু। 
প্রেতযোনি । 

পাচটা বছর আজ-_দীপ্ক দিবালোকে 
বাকে মেথে দেখিয়াছি-কছু স্ব নর! 
শারদ সন্ধার ণোভাঁ উষার আলোকে 
দেখেছি সে দেবতার নব অভাদর 
পাঁচটা বচছর আজ-- আজে দেখি হারে 

অবিকৃত সেই মুগ্তি মেইন রূপ রাশি, 
অধর ছু'খানি ঢেউ লোহিত সাগরে 
ধার জোয়ারে তার প্রাণ যায় ভ!সি । 
কিন্ত সেকেন যে আজ কাছে নাঠি আসে, 

ৃ 

ূ 

ূ 

এবি, তবে সে এক নঠে আপ কোন্ জন 
আগরনা “আরেক আন? দেএপা তরাপে, 

সনল। সভয়ে বুঝি করে পলারন ? 
কি জানি কেমন মনে লাগিচ্ছে সন্দেহ, 
আমরা কি আগেকাল “প্রতযো নি কহ 

প্র । 

নেও পত্র ফিরে নেও নাতি চাভি ভার, 
অগ্রিনদ্ উপেক্ষার পূর্ণ প্রতি কণা, 
পদাঘাতে করিয়াছ “প্রন প্রন্যাভান, 

ফিরে নেও কফিনে নেও দগ্ধআত্মীমুতা 



ফাল্গুন, ১২৯৭ |) "প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা । 
খপ আপ পর পাপ 

সনে যাই--চলে যাই দূর পরবাসে, 
আর না করিব তব দষ্টি কলুষিত, 
আব না কিন বা বিষাক্ত নিশ্বাসে, 

আঅক্লতন্ঞ অবিশ্বাসা পাপী কদাচিৎ । 

জীবন“আগার চি্রদগ্ধচিতাভপি, 

পাপগ্ত গ্রন্থের ক্ষিপ্ত সঅমা 
দণ্ন | নবি তান গ্রাত খানি ডি প্রন্ৃতি-_ইঈরাপামোহন 

গুপ্ত প্রণীত, মলা 1০৭ আনা । কলিক।ত 

সংশন্বত €প্রস ডিপজিটরী ছাতে প্রকাশিত। 

বাবু *ষ্ভ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ধাঁনীশিক্গ 

বঙ্গদেশের আপানার সাধারণের মহা উপ- 

'কার সাধন করিয়াছে । বাসমোহন ব'নব 
“প্রক্ষতি ৪" এই শেণাল গ্রন্থ। 
সন্তান পালন, মোগনির্ণর, 

প্রন্ততিব অবশ্য 

গুধপ ও প্ 

নিপম এব, 

বিপি বাবন্গী মল ভাঘার অতি পবিদ্াল 
কপে লিখিত ভইনাি | এই প্রন্থক দ্বান। 

ডাক্তারের সাহাদ্য ভিন্ন প্ প্রস্থতি 

কংপিন ১ইতে পাঁবে।  প্রশ্থক, 
এবং 

সন্মান চিপ 

থাঁনি উপাদদর হইনযে। 

২। অশোকী--€ উপানাস ) 

শ্রীমভী "বনলন।,? " 
র»খি্রা কতক প্রণীত। মূলা ।০ আনা গ্র্ 

করী, নব্যভানত পাঠকের নিকট অপরিচিত 
নেন $ নন এক জন ভাল কবি, কিন্ম ভাল 

কনি হইলেই যে ভাল উপানাস লিখিত 

পাঁরেন, গ্রন্থ পাঠে সে পরিচয় পাওনা 

গেল না'। 

৩। হাদশ্রুয১_বীকালীহর বস্থ 

প্রণীত, মুল্য? আনা । ক্ষুদ ক্ষুদ্র কতকগুলি 

নীভারিক1”ও“আধাাব নব, 

ঃ 
ূ 
ৃ ূ 
| 

শি পিসি 

৫ চাস 

৫৯৫ 
এ আপস ০ ৯৯ ৫০ 

আমার সন্বল আহা চিন অশ্রজল, 
মাবার দ্রাগে।টি। অঞ্র বাডাইলে তমি, 
ঝলিনে পালং বাচি-নিন্য বিরল । 

নেচে থাক, স্তাখে থাক--এই শেব কথা, 
কফিনে নে9) কফিনে নেও দদ্ধ আম্ম যা! 

শুগোবিন্দচক্জর দাস। 

0লোচমা। 
পুর্ণ । লেখক বিজ্ঞাপনে 

নিখিবাছেন “এই পুস্থলে ছন্দের প্রতি দষ্টি 

বাপতবিক তাই বটে, 
পস্থক পাঠেল সনগ্ধ গা কি পদ্য পড়াতেছি, 

ঠিন্ট করা বাগ না। গ্রন্থকারেব বোধ 

হন এই প্রথম উদ্যম »--এপ নব উদ্যম 
প্রন্তত ফল লোকশ্চক্ষর গোচনে না আনি- 

“লই ভাল হইত। কবিভাগুলির মণো 

'ভাতবধুব প্রতি” কবিভাটির ভাব ভাল 
হইছে । “সীতা হ্রুণ লক্ষমাণেব খেদোক্তি” 

লিখিতে গিয়া গ্রন্থকার কেমন একটা বিরুও 

ভাবের পবিঢঘ দিয়াছেন । 
৪ | বক্ত তামার হাশর প্রসন্ন 

(সূন পা নি বক্ত তান সার সংগ্রহ । 

হ/ভুদেব কনিবত্ব কর্ভক সঙ্গলিত। বারাণসী 

ধশ্মা্বভ যন্থালয়ে মুট্রিত। মুলা 1%০ আনা । 

কৃমার শ্রীকুঞ্ণ প্রসন্ন সেন লব্দপ্রতিষ্ঠ বক্তা । 

তাহার বক্ততাঙগুলি এরূগে পুস্তকাকারে 

প্রকাশিত হও বাঞ্চনীয় । সঞ্নান পুস্তকে 

“তৃঝার জল” এবং “অন্ধের বষ্টি" লামক যে 

দ্রইটী বক্ত.তাঁর সারাংশ লিখিত 5ইয়*ছে,নতাভ। 
পাঠ করিয়া আমরা সাতিশয় তৃপ্তি লহ করি- 

য্াছি। সার্বভৌমিক ধর্মের সহিত স্থানে স্টাপ্ন 
অমিল থাকা সত্বেও একথা আমরা নিশ্চিত. 

রূপে বলিতে পারি ষে, হিন্দু কি মুসলমীন, 



৫৯৬ নব্যভারত | (অষ্টম খণ্ড,একাদশ সংখ্যা 

ব্রাহ্ম কি খ্রীষ্ঠীন, সকল শ্রেণীর ধর্্ার্থীর 
নিকটই এ পুস্তক আদরনীয় হইবে। 
তর্কান্ত্রে জগৎ জিত হয় না, ভাবময় ভক্তি; 
কথায় সকলেরই মন গলিয়! যায়। এ পুস্তকে ৷ 
ছুইই আছে, 
এৰং ভগকণুক্তি পুর্ণ ভাবোচ্ছান আছে। 

৫ | পুনর্জন্ম আছে কি না? 

শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন প্রণীত। কুঞ্প বাবু 
অতি সংক্ষেপে এই গুরুতর বিময় সম্বন্ধে 
গুটিকত যুক্তিযুক্ত কথা লিখিয়াছেন | যাহ! 
লিখিয়াছেন, বেশ নায়সঙ্গত হইয়াছে। ক্ষুদ্র 
পুস্যাক যাহা আশা করা যার, এ পুস্তকে 

তাহা আছে। 

৬। রমণী সমর্থকোম প্রেস 
হইন্তে প্রকাশিত । এখাঁনি ক্ষদ্র কবিতা 
পুস্তক । পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম ন!১; তিনি 
যিনিই হউন, কবিতা লিখিনার তীাভার 
ক্ষমতা আছে। পুস্তকের নামটি “রমণী” 
না দির'“প্রেমিকাঁর পি প্রে।মকের উক্তি” 
হইলেই ভাল হইত 

৭ | জান রী চন্দ্র 

মির কর্ক প্রণীত ও গ্রাকাঁশিত, মূলা /* 
আনা । এই ক্ষুদ্র পৃস্তক খানিতে ছটা ধর্ম 

স্বন্বীয় প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধ ঢুটিন ভাব 
মন্দ নয়; কিন্ত ভাঁবাঁত ছাত্র-স্তলভ ভাবের 
গন্ধ পাওযা! যায়। ধর্ম সম্বন্সীঘ 'প্রবন্ধ অতি 
বিনীত 'ও শান্তভাবে লেখা কণ্টব্য। 

৮ | শৈলজা_ _রষেল বেঙ্গল থিয়ে- 

টাবে অল্নিনীত। এ খানি সামাজিক 
নাটক । বঙ্গীয় কারস্ত সমাজে বিবাভ-পণ 
দ্বারা কি কুফল ফলিহভতছে,এই নাটকে ভা 

অতি স্থন্দরনূপে চিত্রিত ভইয়াঁছে। বৈচিত্র্য 
রক্ষাই নাটককারের কবি, এ নাটক- 
(লেখক তাহাতে কতকারধ্য হইরাছেন | 

শৈলজাঁকে দেখিলে হৃদর ব্যথিত হয়, চক্ষে 
জল আইসে, আবার অর্থপিশীচ কুলাভি- 

মানী চগাঁল প্রকৃতির রাম সাঁধনকে 
দেখিলেই অবিমিশ্র স্বণার উদ্রেক হয়। 
সামান্য সামান্য দোষ থাকিলেও চরিত্র- 
অঙ্কন কার্ষ্যে লেখকের খুব /১/৮১7১৪০ আঁছে। 

ূ 

ভাষার লালিতা আছে: 

পপ পক সাপ ২ আস ০৯ ০ শি ০ ৮ খপ্পরে. 

৯ | শিশুপালন-_ডাক্তার বিনোদ- 

৷ শিষারী রায়কর্তৃক্ষ প্রণীত, রাজসাহী বিনোদ 
পেসে মুদ্রিত ও প্রকাঁশিত,মূল্য।৮%* আনা। 
শান্স্্দদ মতে কিন্রপে শিশ্পালন করিলত 

এ গ্রন্থে তাহা সংক্ষেপে" সুন্দররূপে 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে | 

১০ | সত্য-সরলা__্রীজীবনরুষ্ 

মুখোপাধ্যায় প্রণনীত। মুলা ॥* আনা।, 
এখানি নাটক) কিন্ত প্ররূত নাটকত্ব 
এ গ্রন্থে ছুল্লভ। এ পুস্তক নভেলের আকারে 
লিখিত হইলেই স্তবৃদ্ধির কাজ হইত। 

১১। কণহাঁর-_শ্রীসত্যেন্রনাথ 

প:ইন প্রণীত মূলা ১২ গ্রন্থকার ভূমিকাঁতে 
ছিশিয়াহেন, এ গ্রন্থ তাহার প্রথম উদ্লামেলু 

প্রথম চে বলিণাঁ, এ পুস্তকের কঠোর 
সালোচনার প্রয়োজন না থাকিলেও, 
এ কণ।, বলা আবশ্যক ঘে, এ উপান্যাস পাঠ 
9 মামরা ভপি লাভ করিতে পারি 
[51 ভাষা ভাবের দাসী ।  ভাবশুনা 

ফাকা বন্দধাকের আওশাজের মত 

াকরী নচে। এ পুস্তকে ভাবা 

ভাগছে, ভাব নাই; বীরত্েব কথা আছে, 
বীরত্ব নাই; আনেকগুলি চিত্র আছে, 
নবৈচিন্য নাই। তার উপর স্থানে স্থানে 
আন্রুক্দণ দাষৰও ঘটিনণছে। 

১২। জিরার সা 
ভষ্টাচা্য প্রণীত, মূল্য ॥* আনা | এগানি 
নাটক । কুরুচির ভাঙার এ সক পাঠ 
করিয়া আমর তৃপ্তি লাভ করিত পারি 
নাতি | 

ভষ, 

ফ. 
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১৩। ভগ্নতরী ।---এম্ এম্ মজুম- 

দাঁর কর্ঘক ৫৫ নং কলেজ ইট্াট হইতে 

প্রকাশিত। এখানি ক্ষদ্র কবিতা পুস্তক । 
এর ইহ প্রথম উদ্যম, সুতরাং লাম 
দেন নাই। কবিতার বিষয়গুলি ভালই 
নির্বাচন ৪১১৬ এবং জুক্রচিসম্মাত 
হইয়াছে । লেখকের রে মহত ও সাঁধু। 
কালে ভাল লেখক হইলে, তাহার লেখনী 
অনেক চি প্রমব করিবে । 



হিন্দ শর্য্যদিগের খাী ইতিহাস। 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ | 

আঁহী্ধ্য, পরিধেয় ও ৃক্াপধোগী দ্রব্য । 

কৃষির মধ্যে যব ও গৌধুমের প্রচুর ইন্জ, তুমি এই বৃত্রকেই বক্তপ্রহার কর, 
চ'স*হইত এবং এই শুলিই প্রধান আহার্য্য- | গরুর স্যায় টা শরীরের সন্ধিগুলি 

. বস্তছিল। যেনামে শস্যগুলির পরিচয় খক্- 

বেদে পাঁওয়া যায়, আধুনিক সংস্কৃতে তাহা [তীয় মণ্ডলের সপ্তমস্ক্তে রহিয়াছে, 
ভিন্নার্থে প্রয়োজিত হয়। স্থতরাং ভৎ- 1: €। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগের। তুমি 

কালীন শগ্যের নির্ণর করা একটু কঠিন | বন্ধা'গাঁভী ও বৃষ ও গর্ভিনা গাভী 

ব্যাপার । আধুনিক সংস্কতে যব শবে | সকলের দ্বারা আহুত হইয়াছ।» পুঅশ্চ 
শুধু যব বৃঝায় ; পুরাকালে যব গোধৃমাদি । গঞ্চম মণ্ডলের হী হুক্তে আছে; 

সমস্তুখাদ্য (07%07)8) বুঝাইত। ধান্য শবে ! “৭1 ইন্দ্রের মিত্রভৃত অগ্নি স্বীয় মিত্র ইন্ের 

খণ্বেদে ভাজা! যব হইতে প্রপ্তত খাদা | কার্ষ্যে সহায়তা করিবার জন্য সত্বর তিন 

বিশেষ বুঝাইত। দেবতাঁদিগকে ইহা, শত মহিষ পাক করিলেন।৮। হে 
নৈরিদ্য দেওযর*হইত। খ্েদে ভ্রীহির : ইন্ত্ু! তুমি তিন শত মহিষের মাংস 

( চাঁউলের ) উল্লেখ নাই। | ভক্ষণ করিয়াছিলে ।” পুনরপি ৬ষ্ঠ মণ্ডলের 
খগ্বেদে যবার্দি' হইতে প্রস্তত পক্জি, ূ ১৭ স্ক্তে আছে ০১১। হে ইন্দ্র! তোমার 

পুরোডার্শ, অপুপ ও করন্ত প্রভৃতি নানা | জন্য পুষা ও বিষ্ণু শত মহিষ পাক 
প্রকার পিষ্টকের উল্লেখ আছে। এই সক- ৷ করুন।” এই মণ্ডলের ১৬ হুক্তে আছে, 

লই দ্েবতাদ্িগকে নিবেদন করা হইত। ূ +8৭। হে অগ্নি! আমর। তোমাকে" 

“হে ইন্দ্র! তুমি ভূষ্ট যবযুক্ত, দধিমিশ্রিত হৃদয় দ্বারা সংস্কৃত খক্ রূপ হব্য প্রদান 

সক্তযুক্ত, পিষ্টকযুক্ত ও উকৃথবিশিষ্ট | করিতেছি। কাশালী বৃযভ ও ধনুগগণ' 
আমানের (সোম) প্রাতঃ সেবনে গ্রহণ ; তোমার নিকট পূর্বোক্তরূপ হব্য হউক ।” 
কর। হেইন্্, পন্ক পুরোডাশ গ্রহণ কর।” ! ২৮ স্ক্তে আছে “৪। রেণু সকলের উা- 

পঞ্জাবের আর্যেরা যে সেই প্রীচীন | পনকারী সামরিক অশ্ব * & যেন যজ্ঞে 
সময়ে মাংদ ভোজন ও দেবতা-; বিশসনাদি (বলিদানাদি ) সংস্কার প্রাপ্ত না. 
দিগকে ভোজনার্থ মাংস প্রদ্দান করি- | হয়।” অপরস্ত দশম মণ্ডলের ২ ্ থৃক্কে 

তেন, » তাহা * অনায়াসেই বিশ্বাস করা); আছে “২। হেইন্ত্র! তোমার সনিষ্িত্ত 

যাইতে পারে । গাভী, মহিষ ও বলীবর্দাদির | পুরোহিতদের সহিত ..উঈ্ক্ষত্র স্ুলকা 
ংস রন্ধনের প্রণালী ও যজ্ঞে প্রদান | বৃষকে পাক করি।” ২৮স্ুক্তে আছে ৭৩. 

করিবার কথ অনেক স্থানে পাওয়া যায়। | হেইন্ত্র! * * ** তাহারা বৃযত পাক; 
প্রথম মণ্ডলের ৬১ সুক্তে আছে «“১২। হে ূ করে ; ভূমি তাহ! ভোজন কর।” ও 
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৫৯ নব্যভারত। (অস্টম খণ্ড, একাদশ সংখ্যা । 

দশম মণ্ডলের ৮৯ সুক্তে গোহজ্ী দীর্ঘ হইলেও দিযে ভাহার অনথবাদ প্রত 

স্থানের উল্লেখ রহিয়াছে । “১৪ রা হইল। | 

গোহত্যাস্থানে গাভীগণ হত হয়, ত ] “১। যেহেতু আমরা যজ্ঞে দেবজাত 

তোমার এই অস্ত্রের দ্বার নিহত হই দ্রুতগতি অশ্বের বীরকর্্ম কীর্ভন করিতেছি । 

বন্ধুদ্ধেষী রাক্ষদগণ পৃথিবীতে পতিত হট অতএব মিত্র' বরুণ, অর্ধ্যম, আয়ু, ইন্দ্র, 

শয়ন করে।” গোহত্যা প্রথা বিশেষ ূ খতৃক্ষা এবং মরুত্গণ ছেল, আমাদিগের 

রূপ প্রচলিত না থাঁকিলে তজ্জন্য ভিন্ন- ৷ নিন্দা না করেন। 

স্থান নির্ধারিত থাকা সম্ভব নহে। ৫১ |  “২। জুন্দর ম্বর্ণভরণে বিভুমিত অঙ্গের 
সৃক্তে আছে «১৪। যে অগ্নির উপর: ৃ  সন্মাথে (খত্িকগণ ) উতৎসণীর্থ ছাগ ধরিয়! 

বিস্তর ঘোঁটক, বলবান বৃষ, পুরুযত্ব-বিহীন ! লইয়া যাইতেছেন। বিধিধ বর্ণ ছাগ শব্দ 

মেষ আহুতিরপে অর্পণ করা হইয়াছে, | করতঃ তদভিমুখে গমন করিতেছে, উহা 

ন্ট 
ৃ 

ূ 

* * * সেই অগ্নির উদ্দেশো মনে | ইন্দ্র ও পুষার প্রিয় অল হউক। 

মনে চিশ্ত।' করিয়া এই সুন্দর স্তব রচনা "৩। সকল দেবতার উপযুক্ত ছাগ, 

করিতেছি । গোৌঁবধ, অশ্ববধ ও মেযবধের : পুষারই ভাগে পড়ে, উহাকে দ্রতগতি অশ্বের 

প্রমাণ রহিয়াছে । অর্ভোজনের উল্লেখ | সহিত সন্মথে আনা হইতেছে। অতএব 

অতি কদাচিত পাওয়া যায়। বোধ হয়, ! দেবতাগণের মহাভোজনের নিমিত্ত অশ্থের 
আর্ধাহিন্দুরা মধ্য এসিয়া হইতে এই | সহিত এই অজ হইতে, স্থপদ্য পুক্জেডাশ 

রীতি লইর! পঞ্জাবে আসিয়াছিলেন, কিন্তু | গ্রস্ত করুন্। | 
এখানে আসিলে তাহা এক রকম উঠিগ্না “ ৪1 যখন খত্বিকগণ দেবতাগণের লভ্য 

যান । এঅপ্রাচীনতম সময়ে দিখিজয় কবিরা | ভবিধোগা অশ্বকে প্রতি খততে তিন বার 
সম্রাট মহারাজ চক্রবর্তী প্রভৃতি উপাধি ; অগ্রির নিকট লইয়! যাঁয়, সেই সময় পুষার 
খারণ করিতে হইলে অশ্ববধ করিয়া | প্রথম ভাঁগের ছাঁগ দেবতাগণকে যজ্ঞের 

অশ্বমেধ যজ্জের অনুষ্ঠান করিতে হইত । | কথা জ্ঞাপন করিয়। অগ্রে গমন করে। 

প্রাচীন সময়ে যাগ পুর্ধক অশ্বমাংস “৬। ধাহারা যূপ বৃক্ষচ্ছেদন করে, 
ভোজনের যে নিয়ম ছিল, তাহা রহিত | যাহার। যৃপবৃক্ষ বহন করে, যাহারা অশ্বযূপের 

হইয়াই ষে "অবশেষে প্রতাপশালী নৃপতি- : জন্ত চষাল (যৃপাগ্রভাগ ) প্রস্তুত করে, 

বর্গের অস্বমেধ যন্ত অনুষ্ঠানের প্রথা প্রবর্ভিত | যাহারা অশ্বের জন্য পাত্র সংগ্রহ করে, 

হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই । অগপ্রাচীন সময়ে ! আমাদের সঙ্কপ্পই যেন তাঁহাদের সঙ্কল্প হয়। 

অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে যে আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়া- “৭। আমাদের মনোরথ আপনিই 
কাণ্ড প্রবর্তিত হইয়াছিল, বৈদ্িকযুগে তাহার | সিদ্ধ হউক, মনোহর পৃষ্ঠবিশিষ্ট অশ্ব দেব- 

কিছুই প্রচলিত ছিল না। তাগণের আশ! পুরণার্থ আগমন করুক । 
বৈদিক সময়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ যে প্রণা- | দেবতাঁগণের পুষ্টির জন্ত আঁমরা উহ্াকে 

লীতে অনুষ্ঠিত হইতে, খথেদে প্রথম | উত্তমরূপ বন্ধন করিব, মেধাবী খত্বিকগণ 
মগলে ১৬৭ হুক্তে “তাহ! বর্ণিত হইয়াছে । | আনন্দিত হউন। . 



ফান্তন, ৯২৯৭ ). হচ্ছ আর্্যদিগের প্রাচীন ইতিহাসপ। ' ৫৯৯ 

পুল অশ্বের গ্রীবা বন্ধ | দার অশ্বের অবয়ব প্রথমে চিফিত করা 
হয়, যাহার দ্বারা উহার পদ্দ বদ্ধ হয়, যে | হী, এবং যে ছুরিক। দ্বারা (পরে এই চিন্ন 

"পজ্ছু উহার মস্তকে বন্ধ থাকে, সেই রজ্জ | অন্থুসারে অবয়ব কর্তিত হয়) ইহাঁর। সকলেই 
সকল এবং উহাব মুখে ঘে ঘাস নিক্ষেপ | অখের মাংস প্রস্তত করিতেছে । 
কর হয়, মে সমস্তই দেবগণের নিকট গমন “১৪। যে স্থানে অশ্ব গমন করিসাঁছিল, 
করুক । . ধেঙ্গানে উপবেশন করিয়াছিল, যেস্থানে 

“৯। অস্বের অপক্ক মাংসের যে অংশ | লন কবিয়াছিল, যাহাদার। উহার পদ 
মক্ষিক| ভক্ষণ করে, ছেদন কালে বা! পবি | বদ্ধ সির যাহা সে পাঁন করিয়াছিল, 
কাব করিবার সময ছেদন ও পাফাঁৰ সাধন- বে ঘাস আহার করিয়াছিল, সে 

অস্ত্রে যাহা লিপ্ত ভম, ছেদকের হস্ত নে; তা দেবতাঁগণেব নিকট গমন করুক । 
এবং নথে যাহা লিপু থাকে, সে সমস্তঈ | “১৫। হে অশ্বগণ, অগ্থি যেন তোমাকে 

দেবগণেব নিকট গমন করুক | শন্দ করাইতে না পারে, অত্যন্ত অগ্নি 
4১০ । উদরেব যে অজীর্ণ ভূণ বাহিব ৷ মণযোগে প্রতপ্ত স্থগন্ধী ভাও যেন চলিত 

হইয়া, যায়, অপক মাংসেব যে লেশ মাত্র] ভা হয। যেজ্তের) জন্য অভিপ্রেত, (হোঁমের) 

থাকে, ছেদন কা তা! নির্দোষ ককন, | জন্য আনীত সম্মুখে প্রদন্ত বষটকার দ্বারা 

এবং পবিত্র মাস দেবতাঁগণের উপযোগী 1 শোভিত অশ্ব দেবগণ গ্রহণ করুন । 

করিয়া পাক করুন,। “১৬। অশ্বকে যে আচ্ছাদন-যোগ্য 

«১১ | ভে অশ্ব ! অগ্রিতে পাক কলিবাঁব | সত্ত্ব বারা আচ্ছাদিত করা! যায়, উহাকে 
সময তোমার গাত্র হইতে যে বস বাহিব ৃ থে ভিবগ্মৰ আভরণ সকল প্রদান করা যায়, 

হয়, এবং যে অংশ শুলে আবদ্ধ থাকে, তাহা । শদ্বাবা তাহার মন্তক ও পাদ বদ্ধ করা 

যেন ভূমিতে পড়িবা না থাঁকে, এবং তৃণেন ূ থা, এই সকল বস্ত দেবতাগণের প্রিয় । 

সহিত মিশ্রিত না! হয়। দেবতার লালাধিত ৰ গতিকগণ দেবগণকে এই সকল প্রদান 

হইয়াছেন, সমস্তই তাহাদিগকে প্রদান কর! | করিতেছেন । 

হউক। ৭ ১৬। হে অশ্ব! তুমি সবলে নাসাঁধবনি 
"১২। মাঁভাবা৷ চাবিদিক তইচৃত অঙ্বেব | ল্বতঃ গমনে বিরত হইতে কশাখাত দ্বার! 

পাক দর্শন কবে, যাঁভীবা বলে উহ্ভাৰ গন্ধ | মথবা তোমাব পার্খ দেশে পদাঁধাত দ্বার! 

মনোহর হইয়াছে, এখন নাঁমাও, এব" যে ব্যথা উৎপন্ন হইয়াছিল, যন্ত্রে শ্রুক দ্বার! 

যাগরা' মাংস ভিক্ষা জন্য অপেক্ষা কনে, ; গে হব্য প্রদত্ত হয, সেই রূপ মন্ত্র বার! 
তাহাদিগের সঙ্কল্প আমাদিগেরই সঙ্কগ্প | তোমার সেই সমস্ত ব্যথা আহ্তি প্রদান 

হউক' ৮ কন্ি। 

* ১৩। যে কাষ্ঠ দণ্ড মাংস পাপ পরী- “ ১৮। দেবতাগণের বন্ধু স্বরূপ অরখের 

ক্ষার্থ ভাঙে দেওয়া যাঁয়, যেসকল পাদ্ধে | বক্রভৃত চতুস্ত্িংশৎ পার্থাস্থি .হদনের জন্য 

রস (ঝোল) বক্ষিত হয, যে সকল আচ্ছাদন | স্বধিতি (খা) গমন কারতেছে। হে 

দাবা! উষ্ণতা বক্ষিত হয়, মে বেঠস শাখা | মশ্ব-চ্ছেদক 1) এপ বুদ্ধি প্রক্কাপ কর যেনু 



৬৬০ 

ভিন্ন শ্চিন্ন অঙ্গুলি ছিন্ন হইয়া না ফায় 
শব্ধ করিয়া ও দেখিয়। দেখিয়। ছেদন কর। 

* ১৯। খৃতুই তেজঃপুঞ্জ অশ্বের এক" 
মাত্র বিনাশকর্তী এবং দুইজন তাহাকে 

ধারণ করেন। হে অশ্ব! তৌমার শরীরের 

যে অবয়ব সকল যথাঁকালে কর্তন কি, 

তাহা পিগাকারে অগ্নিতে প্রদান করি। 

«২০। হে অশ্ব !যখন তুমি দেবতাদের 

নিকট গমন কর, তখন তোমাল প্রিয় দেহ 

যেন তোমাকে ক্রেশ না দেয়। স্বধিতি 

তোমার অঙ্গে যেন আধক ক্ষণ না থাকে। 

মাংসলোলুপ ও অনভিজ্ঞ ছেদক অস্ত্র দ্বার 

ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ গুলি অতিক্রম করি 

তোমার গাত্র যেন বৃথা ছিন্ন না কবে। 

“২১। হে অশ্ব !তুমি মরিতেছ না; 
অথবা লোকে তোমায় হিংসা কবিশ্তছে 

না; তুমি উত্তম পথে দেবতাঁগণের নিকট 
গমন করিতেছ। ইন্ত্রেব হবি নামক অশ্ব- 
ঘবয়। এবং মরুৎগণেব পুতীনাঁমক বাহন 

দ্বয়, তোমার রথে মেজিত হইবে। অশ্বি- 

দ্বয়ের বাহন রাঁসভের পরিবর্তে কোন দ্রত- 

গতি অশ্ব তোমার রথে সংযুক্ত হইবে । 

« ২২। এই অশ্ব আমাদিগকে গো ও 

অশ্ববিশিষ্ট জগৎপোঁধক ধন প্রদান করুন; 

আমাদিগকে পুকষ অপত্য প্রদান করুক ) 
তেজন্বী অশ্ব আমাদিগকে পাপ হইতে বিরত 

করুক। হবিঞত অশ্ব আমাদিগকে শারী- 
রিক বল প্রদান করুক ।৮ 

বৈদিক সময়ে.সোমরস ভিন্ন অন্ত কোন 

মাদক দ্রব্য পান করা হইত না। প্রাচীন 
আর্ষ্েরা সোমরসের ভক্ত ছিলেন। ভাঁরত- 
বর্ধে সোম নামে, আর ইরাণে 'হওষ নামে 
ইহার ্যব পধ্যন্ত হইত, এবং খখেদের 

. একটা সমগ্র মণ্ডল এই সোমের স্ততিতে সারা ০৯০৮ পাপ সি প নু সস পপ 

| নব্যভারত। (অফ্টম খণ্ড, একাদশ সংখ্যা 
পিসি পিসী পিপপাপাপপপিপাশা শশী? পিসি ০০৯৯ 

সি  সস্পীপিশ এপিসপিপি ি০ 

পরিপূর্ণ। ভারতের তেজ্বী আর্ধ্যেরা 
ইরাণের শাস্তিপ্রিয় আর্ধ্যদের অপেক্ষা এই 
মাদক সোমরসের বিশেষ আদর করিতেন, 
এবং ইরাণীয় জেন্ধাতেম্তাতে ভারত-আর্ধ্য- 
দেব এই দ্বণিত সোম-রসাসক্ভির পুনঃ পুনঃ 
উল্লেখ রহিয়াছে । অন্কে প্রত্বতত্ববিদ্ 

পঙ্ডিত মনে করেন যে, এই সোমরসান্থুরক্তিই 

ভাবত-আধ্্য ও ইরাণি আর্যোর (দেব ও 

অন্থবের ) বিচ্ছেদের প্রধান কারণ। 
ষে প্রণালীতে সোমরস প্রস্তুত হইত, 

নবম মণ্ডলের ৬৬ সৃক্তে এবং অপরাপর 

সুক্তে তাহার বিস্তর বর্ণনা রহিয়াছে। 

এস্কলে প্রথমোক্ত সুক্তের কতিপয় খকের 

অনুবাদ করিতেছি। 

«২ হে সোম! তোমার বে দুইটী পত্র 

্কভাবে অবস্থিত ছিল, তথ্বারা তোমার 

সর্বাপেক্ষা চমৎকার শোভা হইয়াছিল। 
“৩।তে সোম! তোমার চতু্দিকে 

লতা অবস্তা যে সকল পত্র বিদ্যমান, 

তদ্দাবা তৃঘি তাবৎ খতুতে স্থুশোভিত 

ছিলে । 

“৭। হে সোম! তোমাকে নিম্পীড়ন 

কব! হইয়াছে ; তুমি আনন্দ বিধান করিতে 
কবিতে ধারাঁকপে ইন্ধিয়ের দিকে যাঁও এবং 

মখয আহার বিতরণ কর। 

“৮। সাতটি আ্ত্ীলোক অস্ুলিদ্বার! 

তোমাকে চালনা করিতে করিতে এক স্বরে 

তোমার বিষে গান করিল, তাহার! কহিল 

সে, তুমি যক্ঞকর্তা ব্যক্তির যজ্ঞ স্কুলে সকল 
কার্ধ্য স্মরণ করাইয়া দাও। " ্ 

«“৯। যখন তুমি শব্ধ করিতে করিতে 

জলের সহিত মিশ্রিত হও, তখন 

কয়েকটা অঙ্গুলি একত্র হুইগ্সা মেষলোমের 
উপর তোমীকে শোধন করিতে থাকে, তৎ- 



ফাঙ্কুন, ১২৯৭1) 

কালে তোষার ফেণা বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে 
এবং মেষ লোম হইতে শব্দ উঠিতে থাকে । 
*১০। হে সৎ কর্মশালী ও বলশালী 

সোম! যখন তুমি ক্ষরিত হও, তখন তোমার 
ধার্ৃগুলি প্রর্ূপভাবে বহিতে থাকে, যেরূপ 
ঘোটকগণ খাদ্য আহরণ করিবার অভিপ্রায় 
ধাবিত হইয়। থাকে । 

« ১১ | কলসের উপর মেষলোম সংস্থা- 

পন পূর্ধবক অস্কুলিবর্গ সুমধুর রসেব ক্ষরণ- 
কারী সৌমকে পুনঃ পুনঃ চালিত কনিতে 

লাগিল। 

«“১২। সোমরসগুলি কলসের মধ্যে 

সেইরূপ অন্তর্থিত হইযা গেল, যেমন 

নরপ্রন্থৃত গাঁভীগণ গৃহের মধ্যে প্রবেশ 
করে। 

«১৩। তে সোম! যখন তুমি ক্ষীর 

প্রভৃতি বস্তর সহিত মিশ্রিত হও, তৎকাঁলে 

জলপ্রীবাহিত হইবঘা বিলক্ষণ শব্দ কবিতে 
৷ মাকাশকে জলীয় বলিয়! বিশ্বাস করিত, করিতে তোমার দিকে যাইষা থাকে । 

« ২৯ | এই যে সোঁমবস, উনি গোচর্দের 

উপর প্রস্তরের সহিত ক্রীড়। করিতেছেন, 

হিন্টু আধ্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস । 
শিরা হি ৮২-২০-২৯৮০ ৮১ 

| 

৬০১ 

অমরত্ব দিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতে 
থাক।” ১১০ মন্ত্রে আছে *৮। প্রশংসিত 

সোম প্রাচীন কাশ হইতে দেবতাদের পেয়- 
বন্ধ হইনাছেন। হ্বর্মধামের নিগুঢ় স্থান 
হইতে তাহীকে দোহন করা হইয়াছিল । 
ইন্দ্রের উদ্দেশে তিনি প্রস্তত হইলেন, তখন 
তাহাকে শ্তব করিতে লাগিল।” পুনরপি 

১৯৩ মন্ত্রে আছে “৭1 যে ভুবনে সর্বদা 

মালোক, €য স্থানে স্বর্গলোক সংস্থাপিত 
মাঁছে,হে ক্ষরণশাল! সেই অমৃত ও অক্ষয়ধামে 

আমাকে লইয়া চল। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।” 

নবম মণডলে এইরূপ খকৃ অনেক রহি- 
যাছে। কে ভাবিয়াছিল যে, ঞগ্বেদের এই 

সামান্ত সোমরস বর্ণনা হইতে পৌরাণিক 
সমুদ্র মন্থন ও অমুত উৎপত্তির উপাখ্যান 

সৃষ্টি হইয়াছে? সোমরস দেবগণের প্রাচীন 
পানীয় দ্রব্য ; স্বর্গধামের নিগুঢ স্থান হইতে 

সোমকে দোহন করা হইয়াছে । খখেদে 

এবং অনেক সমর সমুদ্র বলিয়। বর্ণনা করা! 

হইয়াছে । এইবপে ভাবময়ী কল্পনাও 

ইনি আঁনন্দ লাভের জন্য ইন্দ্রকে আহ্বান : সাভান্যে সমুদ্র হইতে অমৃত মন্থনরূপ পৌরা- 
করিতেছেন তত । 59 

সিদ্ধিসেবক মহাঁশষেরা যে প্রণালীতে 

পিক গল্পের স্ষ্টি হইষাছে। 

খণ্েদের অনেক মন্ত্র হইতে বোধ হয় থে, 

সিদ্ধি প্রস্তত করেন, উদ্ধৃত বর্ণনা হইতে | তকালে অনেক প্রকার শিল্পপ্রণালীর বিনেধ 

প্রতীয়মান হয় যে,সোমনসও তত্র প্রণাঁলীতে ; উন্নতি হইয়াছিল । বস্ত্রবয়ন প্রথা অতি উত্তম 

প্রস্তুত হইয়া ছগ্ধের সহিত পীত হইত। | ৰপে প্রচলিত ছিল। স্ত্রীলোকের তানা- 

খণের্দের কবিগণ সোমরসেব মাহাস্ব্য ও 25855 558 করিত। * 

গুণগান করিতে ভাঁলবাঁসিতেন। তাহাঁদের 

তাদৃশ * বর্ণনা *হইতে অনেক পৌরাণিক 

উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে । নবম মণ্ডলের 

১০৮ মন্ত্রে আছে “ত5। 

| গমনাগমন করতঃ যজ্ঞের রূপ 

হে সোম ! তোমার | আন্মকুল্য করিয়া! বিস্তৃত তন্ত বয়ন কাঠ দেন” 

« দ্বিতীয় মলের ২ ুক্তে আছে " ৬। আমাদেৰ 
সাধু কর্মকরের চিরগ্রদায়ী (অগ্মিকপ ) উবাও নক্ত- 
বধন কুশল রমগ্রীঘয়ের ন্যাষ সাহাধ)ার্থ গরম্পর 

নিশ্মাণার্থ প্রম্প্থকে 

উত্তমগ্ডলের ৩৮ হুর্তে আছে “৪1 বগ্রবধনক+।িণী 
উজ্জ্বল কিছুই নাই। তুমি যখন ক্ষরিত | বমণীর ন্যায় রাজি পুনর্ধার আজো ঠা 

হও, তখন দেবতাবংশজাত তাবৎ ব্যক্তিকে ; বেষ্টন কবিতেছেন।” 



৬০২. নব্টভাঁরত | (অ্টম খণ্ড একাদশ সংখা | 

পু মণ্ডলের রানুর দ্ধ ₹ প্আমি ও তিস্ত নত ( তানা- ষ্ঠ মণ্ডলের তৃতীয় কোর ৪ থাকে কবরের 

স্ত্র) অথব1 ওতু ( পড়্যানস্থত্র ) জানি নণ, ূ  ধাতু দ্রবীভূত করিবার বর্ণনা! রহিয়াছে । 

কিন্বা সতত চেষ্টাদ্বার। যে (বস্স) বয়ন করে, বৈদিক সময়ের ন্বর্ণালঙ্কার, লৌহ্যন্ত্র 
তাহার কিছুই অবগত নহি” যজ্ঞের তত্ত্ব ; এবং যুদ্ধের অন্ত্শ্্র বর্ণনা হইতে তৎকালে 
ও ওতু জানেন না৷ বলিয়া খষি ভরদ্বাজ | কর্ধকার ও স্বর্ণকারাদির ব্যবসায়ের কতৃদূর 
আক্ষেপ করিয়াছেন । ১০ মণ্ডলের ২৬ কক্তে | উপ্নতি হইয়াছিল, তাহ বুঝিতে পারা যাঁয়। 
আঁছে “৬। পুষাদেবই * মেষলোমের বস্ত্র | ভূয়োভূয়ঃ স্থলে এতাবৎ সম্বন্ধীয় বর্ণনা 
বয়ন করেন; তিনিই বস্্ ধৌত করেন ।”” | রহিয়াছে ; কিন্ত আমর! যে কয়েকটা উদা- 

বোঁধ হয়, সেই প্রাচীন সময়েও প্রত্যেক ; হবণ উদ্ধাত করিতেছি, তাহা হইতে তৎ- 
গ্রামে এক এক জন নাপিত ছিল; এবং ' কালীন শিক্পাদির অ।ভাপ পাওয়া যাইবে । 
প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ স্থক্তের 9৪ খকে অবণ্য- | প্রথম মণ্ডলের ১৪০ স্থক্তের ১০ খকে বন্ধ 
দাহ করিয়া ভূমি পরিফার করাকে কি এক | ধবেব প্রয়োগ আছে; দ্বিতীয় মগুলেত্র ৩০।৪ 
অর্থে ভূমি-কামান বলিনা বর্ণনা আছে।1 টি ধুগলাশন্দের ব্যবহার আছে; তাহার 
সত্রধূরের ব্যবসারও প্রচলিত হইয়াছিল; | অর্থ ত্ুত্রাণ +। চতুর্থ মগ্ডলের ৫৩২ খকে 
অনেক স্থানে রথ ও শকটেন উরেগ রহি- | 'পিশঙ্গদ্রাপি" উল্লেখ আছে; তাহার এর্থ 
য়ছে। তৃতীয মণ্ডলের ৫৩দুন্তে আছে, ১৯। ; হিবগুন কবচ। আর উদাহরণ উদ্ধৃত 
রথের খদির কা্টের সারকে ঢূঢ় কর; রথের : কৰা নিশ্রদোজন। দ্বিনভীত মণ্ডলের ৩৪৩ 

শিশপ কাষ্ঠকে দু কর। হে দৃঢ় ও আমাদের | খকে সিপ্র শবের ব্যবহার রহিয়াছে) 
দৃ়ীকৃত অক্ষ! দৃঢ় হও,এই রথ হইতে আম।- | ইভান অর্থ শিরস্বাণ। / ৪র্থ মণ্ডলের ৩৪৯ 
দিগকে ফেলিয়া দিও না) চতুর্থ মণ্ডলের | খকে অংসত্র নামে স্বন্ধকারী ঢাল বিশেষের 
২১৪ খাকে বগের এব? ১এক্রাক্তেন ১৯০ খে উন্ণগাওয়াযায়। পঞ্চম মণ্ডলের ৫২৩ 

ভৃগুগণ অর্থাৎ স্থত্রধ্গাণের উল্লেগ আছে। ৪ ৫51৯১ খকে খষ্টি নামক বল্লভ-অস্্রের 
বর্ণ লৌহ, প্রভৃতি ধাতুন্নও প্রচলন ছিল। বর্ণন। আছে। পঞ্চম মগুলের ৫৭ সুক্তে 
পঞ্চন মগডলের নবমন্থক্তে ৫খকে কর্মাকার- ' আছে “২ । হেস্থবুদ্ধিমরুতগণ ! তোমাদিগের 
গণের তত্্াদি দ্বারা অগ্রিকে সংবদ্ধিত কৰিরা । পাশী 4 ও খষ্ঠি ও উৎকৃষ্ট ধনুক, বাণ, 
অগ্নিৰ তীক্ষতা বৃদ্ধির বর্ণনা আছে, এবং তুথাব, শ্রেষ্ঠ অশ্ব ও রথ আছে।” ৬ 

_._ মলের ২৭৬ খকে ভরিংশত্বন্ষী যোদ্ধার, 

* পৃযা মেষপাল ও (গাপালের দেবতা, হাহা ' »১১১ খকে পক্ষবিশিষ্ট, তীক্ষাগ্র, দীপ্তবাণের 

বে 

ইতিপূর্বে বলিয়াছি। | এপ* ৪৭1১৭ কে লৌহময় € খা) ধারার 
“৪ | ফেশবিশিষ্ট তিনজন্ন (অগ্নি, আদিতা ও টি ৃ 

বাধু) সংবৎসরের মধো ষগণাসমঘে ভূমি পরিদর্শন .. এসায়ন। র্ 
করেন। উহাদের মধ্যে এক্ষন পৃথিলীকে কামাইয়া | | শ্াধনিক সিব্পা বা শিরোভূষণ এই সিপ্র 
দেন, একজন নিজ কর্দ দারা পরিদর্শন করেন, : হইছে উপর, তাহাতে নন্দেহ বাই। 
আর এক জনের কপ দৃষ্ঠ হয় না, কবল গতি দুষ্ট +বাশী অন্বিশেষ হৃত্রধরেব বহিশের ন্যায় মুদ্ধো- 
হয়। পমে।গী অনবিশেষ। 

শি শত পাপ | পিপিপি পপিকিসিপাািলিপা 



ফন্তুন, ১২৯৭1) হিন্দু আর্্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস। 

উল্লেখ দেখিতেছি। এই ৪? হুক্তের ২৬ থকে 1 ভাহারা অতি অল্প সমগ্ন মধ্যে শিক্ষা 

যুদ্ধোপযোগী রথের এবং ২৯ খকে যুদ্ধ-! 
'ছুন্দুভি বর্ণনা আছে। ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৭৫ স্থৃক্তে | আণ গৃহাঁদি প্রস্তর প্রাচীর বেষ্টিত করিতেন, 
যুদ্ধের সাজসজ্জা ও অন্ত্রশস্ত্রের যে বর্ণনা রহি- 
য়াছে, আমরা! পরবর্তী কোন অধ্যায়ে তাহার 
অন্থবাদ করিয়! দ্রিব। 

চতুর্থ মণ্ডলের ২।৮খকে “হেম্যাবান 

অশ্ব” হইতে অশ্থের সুবর্ণ নির্মিত সজ্জার 

৷ কনিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

তাহ। সহজে বিশ্বাস করিতে পারি। গৃহ- 

নির্মাণ প্রণালীর যে বিশেষ উন্নতি হুইয়া- 

] ডিশ, দ্বিতীয় মণ্ডলের ৪১1
৫ খকে এবং পঞ্চম 

| | ঘওপেব ৬২। ৬ সিহস্ত স্তম্ভ সৌধাদিক্ধপ 

ব্যবহার ছিল, তাহা জানিতে পারি। চতুর্থ । 

মণ্ডলের ৩৭। ৪, পঞ্চম মণ্ডলের ১৯। ৩ 

এবং অন্তান্ত অনেক স্থলে নিষ্ষ নাঁমক ব্বর্ণময় 

গ্্ভব উল্লেখে তাভাব পরিচয় পাঁওয়। যায়। 

কিন্ধ খণ্বেদের সময়ে কোন প্রকার মূর্তি 
ব। প্রতিমা গঠন প্রণালী বা প্রস্তর লিখন 

প্রচলিত ছিল নী, একথা নিঃসত্ছে। বৌদ্ধ 
কণ্ঠাভরণের উল্লেখ আছে । ৫ মণ্ডলের ৫5 ূ "্গব বহুদিশের পুর্বকার কোন প্রকার 
সক্তের ৪ খাকে মারুৎগণের দীপ্তির সহিত | খেদিত প্রস্তর প্রত্নতত্ববিদ পণ্ডিতেরা 
অঞ্ি, বানী, অক, রুকা ( বক্ষন্ত্রাণ ) ও 

থাদির সহিত তুলন। করা৷ হইয়াছে । 
| 

উক্ত । এব" 

মণ্ডলের ৫৪1১১ থাকে পূনব্ধার “অংশে খষ্টি, । 

পাদদেশে খাদি, বক্ষে রুষ এবং শিরে সিপ্র।” 

বা স্বর্ণ মুকুটেব'উল্লেখ দেখিতে পাই । 
এই সকল উদ্ধত মন্ত্র হইতে স্পট 

প্রতীয়মান হইতেছে যে, যৃদ্ধাস্্, সজ্জা 9 

আভরণাঙ্গির প্রস্তুত কবণ শিমেব সবিশেষ 

উন্নতি হইয়াছিল। এত ছিন্ন ঘষ্ঠ মণ্ডলেন 
৪৮। ১৮ খকে দ্ুতি নামক চম্মাধারেব এবং 

পঞ্চম মণ্ডলেব ৩০1 ১৫ খকে অস্কৰ নামক 

লৌহ-কলসেব এবং অনেক স্কলে অযো- 

নির্মিত পুরীর* উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাব। 

আবার €র্থ মণ্ডলের ৩০ 1২০ খকে এবং 

অন্তান্' মন্ত্রে শতসংখ্যক অশ্বমযী (প্রস্তর 

নির্শিতা ) নগরীব কথ। আছে । 
যে; সকল প্রস্তরমষ ও পার্বত্য প্রদেশে 

প্রাচীন আর্ষ্যের স্বাধিকাব বিস্তার করিষা- 

ছিলেন, তথাকার প্রস্তব হইতে অল্প পবি- 

“পর্যন্ত আবিষ্কৃত করিতে পারেন নাই। 

হউবোপেব মিউজিয়ম সমূহে মিসর, 
কোবলন, গ্রীস, রেম ও ভারতবর্ষের যে 

নাশাকৃত প্রন্তব লিখন" ও প্রস্তব মূর্তি 
॥ 

"গ্যাছে, তাহার মধ্যেও বৌদ্ধ যুগের বহু- 
৷ দিন পূর্ববর্তী কালের কোন চিহ্ন নাই। 

সাপ আপ 

পেশি শীস্টি পপ ০ 

আমে যে স্থাযী গৃহাঁদি প্রস্তত করিতে : 

+ নণ্তয় মণল ২।৭ ১৫1৯৪ এবং৯৫। ৯ ূ 

আমাদের গ্রহে ঘেসকল পশু পক্ষ্যাদি 

“পালিত হইতেছে, খণ্বেদের সময়ে তাহাব 

্মস্তই গৃহে পোঁষিত হইত । অনেক মন্ত্রে 

'জস্বী যদ্ধাশ্বেব বিবরণ রহিয়াছে । 

বস্ততঃ ,.আদিম দাঁস জাতির স্মহিত 

মদ্ধাদিতে অশ্বেব এত প্রয়োজন হইয়া 
উঠিল এবং তাহার আদর এত ন্বাঁড়িল যে, 

"ধিক্রানামে শ্রীদ্ইই জশ্ব-পুজ। প্রবর্তিত 

ইল । ৪থ মণ্ডলে ৩৮ কক্তে আছে “৭। 

সেই অশ্ব সহনশীল এবং ক" ন্, এবং সময়ে 
স্বশরীর দ্বার! কার্ধ্যসাধন কারেন। তিনি 

খজুগামী ও বেশগাঁমী শক্র সেনমধ্যে বেগে 
গর্মন করেন! তিনি ধলি উীখন কর্ত 
এদৈশেয় উপরে বিক্ষেপ করেন। 

“৮। যুদ্ধাভিলাধীগণ দীপ্তমান শশনিব 



৯০৮ 

স্তায় হিংসাফারী এই দধিক্রাকে ভয় হরে! 
যখন তিনি চতুর্দিকে সহশ্র লোককে প্রহ্থার 

করেন, তখন তিনি উত্তেজিত হইয়। ভীম 
ও ছুর্বার হইয়া উঠেন। 

*১০। নুর্যা যেরূপ তেজঃ দ্বাবা জলদাঁন 

করেন, সেইরূপ দধিক্রাদেব বলদ্বাব! পঞ্চ 

কৃষ্টিকে বিস্তৃত কবিষাছেন। শতসহত্্ 
দাতা বেগবান্ অশ্ব আমাদিগেব স্ততিবাক্য 
মধুর ফলের দ্বারা সংযোজিত ককন।” 

চতুর্থ মণ্ডলের ৪। ১খকে 'অমাত্যের 
সহিত গজ স্কন্ধাবঢ় রাজাব উল্লেখ আছে। 

পালিত পণ্ডর মধ্যে গাভী, ছাগ, মেষ, মহিষ 

এবং কুকুবের বর্ণনা আছে! কুকুব খক- 
গ্েদের সময়ে ভার বহন করিত। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 
* খুষ্বিগ্রহ। 

ইতিপুর্ব্বে বলিয়াছি' ধে, প্রাচীন আর্ষ্যেরা 
পঞ্জাবের আদিম নিবাঁসীদিগকে বহিষ্কৃত 
করিয়া! সিন্ধু ও তৎসনিহিত নদীসমুহেব পার্থ 

বন্তী সমস্ত উর্নব ভূমি অধিকার করিষা 
বসিলেন। কিন্ক আদিমনিবাসপীবা যে 

দ্বিরুক্তি না কবিষা নিজ অর্ধকাব ছাড়িয়া 

দিল তাহা নহে। অনার্যেরা সমবক্ষেত্রে 

ও সম্মুখ যৃদ্ধে হিন্দুরশৌর্য্য দ্বাবা পবাজিত 
ইইয়1 পশ্ডাৎপাদ হইলেও আর্যদের নবাধি- 

কত গ্রাম ও উপনিবেশেব নিকটবন্তা অরণ্যে 
ও গিরিকন্দরে আশ্রঙ্ষ গ্রতণ করিয়া হিন্দু 
দিগকে ধিপাকে পাতন, গ্রামলুগ্ঠন ও 
তাহাদের গাভীচৌধ্য প্রভৃতি যে কোন 
উপায়ে হউক উত্তেদ্বিত করিত এবং সময়ে 
সময়ে বহুসংখ্যক ব্যক্তি এরুত্রিত হুইয়! র্যা 
দিগকে আক্রমণ করিত। এ কথা বলা বাহুল্য 
যে,বিজেতারা বিজিত অন্যর্য্য জাতীয় সমূহকে 

নৃব্যভারত। (অষ্টম খণ্ড একাদশ সংঘ! । 

একাস্ত বিদ্বেষ ও ঘ্বণীচক্ষে দেখিতেন। খ্রীষ্টের 
সপ্তদশ শতার্বীর পরে আমেরিকা দেশে বিজিত 
আদিম জাতিদিগের যে দশা, আর খ্রীষ্টের' 
সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে পঞ্জাবে বিজিত 
অনার্য জাঁতিদিগেবও সেই দশ। ঘটিল। 
আধুনিক সময়ে আমেরিকায় ইউরোপীয় 
বিজেতাগণ সাহসী ও তেজস্বী আদিমজাতি- 

দিগেব নিম্দল করিয়াছেন, প্রাচীন পঞ্জাবে 
আধ্যগণ অনাধ্যদিগকে তেমনি নির্মূল 

কবিলেন। 

অনার্য্যের সহিত যুদ্ধবিরোধের কথা 
খণ্ধেদেব অনেক স্থলে বহিয়াছে। তাহার 

কতিপষ মন্ত্র নিয়ে উদ্ধত করিতেছি। «ইন্দ্র 
ব্জ্ৰপ অস্ত্র লইয়। বীবকার্ষে উত্সাহ পূর্ণ 
হইযা দস্থ্যুদিগের নগব সমূহ বিনাশ করিয়া 
বিচবণ করিয়াছিলেন। হে বজ্রধারিন্, 

আমাধিগের স্তুতি অবগত হইয়। দস্থ্যর প্রতি 
অস্ত্র নিক্ষেপ কর; হে ইন্দ্র, আধ্্যগণের 
বল ও বযশঃবপ্ধন কর 1” ১ মণ্ডল ১০৩।৩। 

ইভাব পবে মন্থ্েই সিকা, অঞ্জসী, কুনিশী 
ও নীবপত্ী, ক্ষদ্রনদী চতুষ্টষের তীরবর্তী 
গুপ্তগৃহে দ যদেব অবস্থানের উল্লেখ দেখিতে 
পাওযা যাঁয়। এই সমুদয় নদীর আধুনিক 
নাম জানাযায় নাই। সেই দক্স্যবংশে জাত 
তাঁণনদ্ঘ'র তাতিয়! যেমন অধুনাতন সময়ে 
মধ্যভারতবর্ষে শান্তিপূর্ণ গ্রামে লুনাদি 
কবিয়া বেড়াইত, তাহ।র পূর্ব পুরুষেরাও 
তদ্রপ গুপ্তগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া আর্য্য- 
দিগকে উত্তেজিত করিত। প্কুয়ব পরের 
ধন জানিতে পারিয়া স্বয়ং অপহরণ করে, 
জলে বর্তমান থাকিয়া স্বয়ং কেন (যুক্ত 
জল) অপহরণ করে, কুয়বের ছুই ভার্ধ্যা 
সেই জলে ন্লানকরে, তাহার! যেন শিফা-, 
নদীব গভীর নিয়ভাগে হত হয়। অয্ 



ফাল্গুন, ১২৯৭1) হিন্দ্র আর্ধ্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস । ৬০৫ 
কি ফেতপাত 

( অর্থাৎ উপদ্রবকারী ঝুয়ব দস্থ্য ) জল মধ্যে | অতি ভয়ঙ্করী পিশাচীকে * বিনাশ কর, 

অবস্থান করে এবং তাহার বাঁসস্থান | এবং সমস্ত রাক্ষলগণকে নিঃশেষ কর।” 

,গপ্র' ছিল ) সেই শূর পূর্ব অপন্ৃত জলের | “হে ইন্দ্র! অর্চনীয় অন্ন লাভের জন্য কবি 
সহিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং বিরাজ করে। | তোমার স্তব করিতেছে, তুমি পৃথিবীকে 

অঞ্জ্ী, কুনিতী ও বীরপত্ী নদীত্রয় স্বকীয় | দাসের শব্যা করিয়া! দিয়া । অথবা তিন 

জলদ্বার! ' তাহাকে প্রীত করিয়া! জলদ্বার! ; ভূমিকে দাসদ্বার! বিচিত্র করিয়াছ, এবং 

তাহাকে 'ধারণ করে। বতসপ্রির গোরু | দ্বধ্যানি রাজার জন্ত কুযবাচকে হনন 

যেরূপ গৌষ্ঠের পথ জানে, আমরা সেইরূপ 1 করিয়াছ। হে ইন্ত্র! নব্য খষিগণ তোমার 

সেই অস্থুরের গৃহ্রেদিকে যে পথ গিয়াছে, | সনাতন প্রস্থিদ্ধ বীরকর্থ্ের স্ততি করে, তুমি 

তাহা দেখিয়াছি । হে মঘবন্ ! সেই অস্্রয়ের | অনেক হিংসকদিগকে সংগ্রাম নিরারণের 

পুনঃ পুনঃ কৃত উপদ্রব হইতে আমাদিগকে | জন্য বিনাশ কবিয়াছ। তুনি দেব-রহিত 

রক্ষা কর।” প্রথম মণ্ডলের ১০৪ স্ৃক্তের |] মিপক্ষ নগর সকল তেদ করিয়াছ এবং 

৩,৪, ও ৫ খক। দেবরহিত শক্রর অস্ত্র নত করিয়াছ ।” 

" অন্তর রহিয়াছে ইন যুদ্ধে আর্ধ্য ] (প্রথম মণ্ডলের ১৭৪ স্থক্ত, ৭৩৮ খকে) 
যজমানক রক্ষা করেন। অসংখ্য বার রক্ষা" ; “হে অশ্বিদ্ধয়! জঘন্য শব্ধ করতঃ কুকুরের 

কারী ইন্্র সমস্ত যুদ্ধে তাহাকে রক্ষা করেন। | নার যাহারা আমাদিগকে বিনাশ করিতে 

ইন্্ মশ্ুষ্যের জন্ত ব্রত-রহিত ব্যক্তিদিগকে 1 আসিতেছে, তাহাদিগকে বিনাশ কর। 

শাসন করেন । তিনি কেঞ্চ অস্রের ) | তাহারা সংগ্রাম করিতে চাতে, তাহাদিগকে 

রুষ্ ত্বকৃ উন্মোচন করিয়া তাহাকে বধ | মালিয়া ফেল। তাহাদিগকে গাঁরিবার 

করেন। তিনি উহাঁকে ভন্দীভৃত করেন। । উপায় তোমরা জাঁন। তোমাদিগকে যাহারা 

তিনি সমস্ত হিংসকদিগকে দগ্ধ করেন এবং | স্তুতি করে, তাহাদের প্রত্যেক কথা রত্থবতী 

সমস্ত নিষ্ঠুর ব্যক্তিদিগকে দগ্ধ করেন।” | কর। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা উভদ্ষে 

প্রথম মণ্ডল ১৩০।৮। পুনরপি এই মণ্ডলের | আমার স্ততি রক্ষা কর।”” (প্রথম মণ্ডলের 

১৩৩ সৃক্তে ২ হইতে ৫ খকে আছে-_“হে ; ১৮২ স্ুক্ত, ৪ খক্) “ছ্যতিমীন, কীন্তিমান 

(শক্র) ভক্ষক ইন্দ্র! তুমি হিংসাঁবতী ; অতিশয় দর্শনীয় ইন্ত্র মন্তুষ্যের জন্য উন্মুখ 

সেনার মন্তক একত্র করিয়া তোমার বিস্তৃত | হইয়া আছেন, শক্রনাশক বলবান্ইন্ত্র যেন 

পদদ্বার ছেদন কর। তোমার পদ মহ! বিস্তীর্ণ। ; শোক-অনিষ্ঠকারী দাসের প্রিয় মস্তক শিল্পে 

হে মঘঘন্! এই হিংসাবতী (সেনার) | ক্ষেপণ করেন। বৃত্রহা' পূরনাশন ইন্দ্র 

বল চূর্ণ কর এবং কুৎসিৎ শ্বশানে বা মহা- | কৃষ্ণবোনি দাস সেনাকে বিনাশ করিয়া 

শ্বশানে নিক্ষেপ কর। হে ইন্ত্র। তুমি! ছেন তিন্িযেন। যঙ্গমানের উচ্চ অভি- 

এইরূপ ত্রিগুণিত পর্ধাশৎ সংখ্যক সেনা | লাষ পূরণ করেন। “২ মণ্ডল, ২০ সুক্ত 

নাঁশ করিয়াছ। লোকে তোষার এই কার্য্যকে | ৬ ও ৭ খক। 

বড় ভাঁল বলিয়া মনে করে। কিস্ততোমার | & এখানে পিশাচ ও রাক্ষম শবন্াা। 'বাধহয় 

পক্ষে এ কার্য সাঁমান্য। হে ইন্দ্র! তুমি | অনার্য বর্কারকে উল্লেখ করা হইয়াছে! 

৭৭ 

টিউটর ৮ ীপশী সপ প্েীশ্প শাপলা 



৬০৬ 

না। স্পেনজাভীয়েরা আমেরিকা! জয়কাঁলে 

এই অশ্ব চাঁন! করিয়া আদিম নিবাসীদের 
অন্তরে যপরোনাস্তি ভয়ের উদ্রেক করিয়া 

সহজে জয়লাভ করিয়াছিলেন। আদি 
আর্যদের অশ্বচালনা দর্শনে ভারতীয় 

অনার্ধ্যজাতীয়েরাও তব্রপ ভয়ে অভিভূত 
হইত, প্রমাণার্থ অশ্বদেবতা দধিক্রার * স্ততি 

নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি। “লোকে যেরূপ 

বস্ত্রাগহারক তস্তরকে দেখিয়। চীৎকার করে, 

সেইরূপ সংগ্রামে শক্রগণ ইহাকে দেখিয়া চীৎ- 

কারকরে। যেরূপ জঙক্ষিগণ নিক্নাভিমুখে 

আগমনকারী ক্ষুধার্ত শ্যেনপক্ষীকে দেখিয়। 

পলায়ন করে, সেইরূপ, লোকেঃএই অন্ন ও 

পশু-লুঠনকারী দধিক্রাকে দেখিয়া চীৎকার 
করে। যুদ্ধাভিলাষিগণ দীপ্তিমান্ অশনির 

ন্যায় হিংসাকারী এই দধিক্রাকে ভয় করে। 

যখন তিনি চতুদ্দিকে সহজ লোককে প্রহার 

করেন, তখন তিনি উত্তেজিত হইয়া ভীম ও 

দুর্বার হইয়া উঠেন।”, চতুর্থ মণ্ডল ৩৮ 

চৃক্ত, ৫ ও ৮খাকৃ। 

খণ্েদের অনেক স্থানে দেখা যায় যে, 

কুৎস নামে এক প্রবল পরাক্রমশালী ও 
ছুদ্ধর্য যোদ্ধা ছিলেন-; তিনি অনেক কৃষ্ণ- 
কায় অনার্ধ্য বিনাশ করিয়াছিলেন। চতুর্থ- 
মণ্ডলের €ষাঁড়শ সৃক্তে কথিত আছে, “মায়া 

বান্ খত্বিকশুন্ত দস্থাকে বিনষ্ট করিয়া 

ইন্্র কবি-কুৎসের অভিমুখে ধন প্রসাদের 
জন্য গমন করিয়াছিলেন” (৯ খক্); “ইন্দ্র 

মনে মনে দস্্যবধে কৃতসংকল্প হইয়! কুৎসের 

গৃহে আগমন করিয়াছিলেন এবং কুৎসের 

সখ্যতার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন।” 

১০ ক । ইন্দ্র কুৎসের সাহায্যে “পঞ্চাশৎ 
* অশ্বরূপী অগ্ঠির নাম দধিক্রা। সায়ন। 

নব্যভাঁরত | (অষ্টম খণ্ডএকাদশ সংখ্যা । 
পদটি সী 

সহস্্ কষ্ণবর্ণ শত্রুকে বিনাশ করিয়াছিলেন” 
(১৩ খক্)। চতুর্থ মণ্ডলের ২৮ স্ুক্তে 

কথিত আছে যে, ইন্দ্র দন্ত্যদিগকে সমস্ত, 
সদগডণ হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহা- 
দিগকে মনুষ্যের নিন্দনীয় করিয়াছেন, এবং 

তাহাদিগের বধের জন্যই ইন্দ্র ও সোষ 

মন্ুষ্যের পুজা গ্রহণ করিতেন। অর্থ খক্। 
উক্ত মণ্ডলের ৩০ হুক্ত পাঠে জান যায়, ইন্দ্র 

পঞ্চ শতাধিক-সহত্র সংখ্যক দাসকে বিশেষ- 

রূপে বধ করিয়াছিলেন । ১৫ খাকৃ। 

দাস ও দস্থ্যদের পরাজয় ও বিনাশের 

কথ। পঞ্চ মণ্ডলের ৭০।৩, ষষ্ঠ মণ্ডলের ১৮৩, 

ও ২৫১ ও ২ খকে দেখিতে পাওয়া যায়। 

দস্থ্যরা যে অজ্ঞাত গুপ্ত স্থানে বাস করিত, 

বষ্ঠ মণ্ডলের স্থ ৪৭২০ খকে তাহার বিশেষ 

উল্লেখ রহিয়াছে । “আমরা ভ্রমণ করিতে 

করিতে গোচারণভূমি-রহিত দেশে আসিয়। 
উপস্থিত হ্ইয়াছি। স্থুবিস্তীর্ণ ধরিত্রী 
দক্থ্যগণের আশ্রয় প্রদান করিতেছে। 

হে বৃহস্পতি ! তুমি ধেন্ুগণের অনুসন্ধান 

বিষয়ে আমাদিগকে পরিচালিত কর। হে 

ইন্দ্র! এইনূপে পথত্রষ্ট ত্বদীয় উপাঁসককে 
তুমি পথ প্রদর্শন কর |”, 

ইতিপূর্বে কুয়ব ও আয়ু নামে ছুই দস্থযর 
উল্লেখ করিয়াছি। তাহারা নদীবেষ্টিত 

গুপ্তস্থানে লুকায়িত রহিয়। সুযোগ পাইলেই 
আধ্য গ্রাম সমূহ আক্রমণ করিত। রুষঃ 

নামে আর একজন পরাক্রাস্ত ব্যক্তির বন্ধন 

বর্ণনা দৃষ্ট হয়। বোধহয়, ইহার কৃষ্ণবর্ণ 
হইতে আর্য্যেরা ইহাকে কৃষ্ণ নাম দিয়া 
ছিলেন। একটা স্থাক্ত এস্থলে অনুবাদযোগ্য ১০৬ 

“দশ সহআ সৈন্যের সহিত ভ্রুত 

গমনকারী কৃষ্জ অংগুমতী নদীতীরে 
অবস্থান করিতেছিলেন, ইন্দ্র গ্রজ্ঞাঘবার। 



ফাল্গুন, ১২৯৭।) হিন্দু আর্ধ্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস । ৩০৩ 

সেই শব্বকারীকে প্রাপ্ত হইলেন। মনুষ্য- 
দিগের হিতাভিপ্রায়ে হিংসাকারিণী সেনা- 

'দিগকে বধ করিলেন। (ইন্দ্র বলিলেন ) 
ক্রতগাঁমী কুষ্ণকে দেখিতে পাইলাম, সে 
ংশুমতী নদীর গৃঢস্থানে বিস্তৃত প্রদেশে 

বিচরণ করিতেছে ও স্র্য্যের স্তাঁ় অবস্থিতি 

করিতেছে. হে অভিলাঁষপ্রদ মরুৎগণ! 

আমি ইচ্ছাকরি, তোঁমরা যুদ্ধকর, এবং 

যুদ্ধে তাহাকে সংহার কর। দ্রতগাঁমী কৃষঃ 
অংশুমতী নদীর সমীপে দীস্তিমান হইয়। 

শরীর ধারণ করিতেছে। ইন্দ্র বৃহস্পতির 
সহায় লাভ করিয়া! দেবশূন্ক আগমনশীল 
সেনাগণকে বধ করিলেন ।” ( অষ্টম মণ্ডল, 
সৃঃ৯৬, খত ১৩--১৫ )। 

অনাধ্যদিগকে কেবল চীৎকাঁরপ্রিয় 

ভাষাঁহীন জীব বলিয়া আর্য্যের। ক্ষান্ত 

হয়েন নাই; অনেক স্থলে অনার্য্েরা 
মনুযুই নয়, এইরূপ ভাব প্রকাশ করা 
হইয়াছে। “আমাদিগের চতুর্দিকে দস্থ্য 
জাতি আছে, তাহারা যজ্ঞ কর্ম করে না, 
তাহারা কিছু মানে না, তাহাদিগের ক্রিয়া 
স্বতন্ত্র; তাহারা মন্ষ্যের মধ্যেই নয়। 

হে শক্র সংহাঁরকাঁরী (ইন্দ্র)! তাহাদিগকে 
নিধন কর; সেই দাস জাতিকে হিংসা 

কর।৮ (মঃ ১০, কঃ ২২, খে ৮) দশম 

মণ্ডলের ৪৯ সৃক্তে ইন্দ্র বলিতেছেন, “আমি 
দস্থ্য জাতিকে “আর্য” এই নাম হইতে 
বঞ্চিত রাঁখিয়াছি।” (খঃ ৩), “দীসজাতীয় 

নববাত্্ব ও.বৃহদ্রথ নামক ছুই ব্যক্তিকে 
ভগ্ন করিয়াছি” খেঃ ৬), ণ্যখন মনুষ্য সোম 
প্রস্তুত করিয়৷ শোঁধন করিবার জন্য আমাকে 

অনুরোধ করে, আমি তখন দাস জাতীয় 

ব্যক্তিকে প্রহার করিয়া দ্িখও্ করি,এই 
দশা'র জন্যই সে জঙ্গিকীছে |” খঃ ৭। 

ঈদৃশ অনার্ধ্য দস্থদের সহিত প্রাচীন 
আর্ষ্যেরা অশেষ যুদ্ধ ব্যাপারে লিপগ্তছিলেন। 

বিজেত৷ ও বিজিতের মধ্যে সস্তাৰ ছিল না, 
তাহার প্রমাণের অভাব নাই। অবিশ্রান্ত 
যুদ্ধ সংগ্রাম করিয়া! বিজেতাগণ নবার্জিত 

বাজ্য রক্ষা, ক্রমশঃ কৃষি ভূমি বিস্তার, নব- 

গ্র'ন স্থাপন, এবং অরণ্য মধ্যে নূতন শাসন 
ও অধিবাস পত্তন করিয়া আর্্য-গৌরব 
বিস্তার করিতে লাগিলেন । তাহারা অনার্য্য- 

দিগকে দ্বণা করিতেন, সুযোগ পাইলেই 
তাহাদিগের ধ্বংস সাধন করিতেন। 

অনার্্যেরাও স্থষোগ পাইলেই এই অত্যাঁ- 
চ'রের প্রতিশোধ লইত। তাহারা নদী মধ্যে 
ও গুপ্ত স্থানে লুক্কায়িত রহিয়া আর্ধ্যদিগকে 
অসহায় অবস্থায় পাইলেই লুষ্ঠন করিত, 
গ্রাম আক্রমণ করিয়া গবাদি অপহরণ 

করিত, নতুবা] তাহা বিনাশ করিয়া চলিয়া 

যাইত। কখন কখন বহু সংখ্যক ব্যক্তি 
হঠাঁষ আধ্্যদিগকে আক্রমণ করিত। 

প্রত্যেক শুচ্যগ্র ভূমির জন্য অনার্য্যের! 

প্রাণপণে চেষ্টা না করিয়া ছাড়িয়া! দেয় 

নাই। তাহারা বিজেতা আধ্যদের হোম 

যাগাদি কার্যে বাধা দিত, আর্য দেবতা 

দিগকে ঘ্বণা করিত, এবং আর্যদের ধন্বাদি 

লুণ্ঠন করিত। কিন্তু এত বাধা বিদ্ু সত্বেও 
আর্য জাতীয়দের গ্রাম, নগর, *অধিবাঁস, 

কৃষি চতুর্দিকে বৃদ্ধি হইতে লাগিল, নিবিড় 
অরণ্য কৃষি ভূমিতে পরিণত হইয়া মধ্যে 
মধ্যে গ্রাম ও নগর সংস্থাপিত হইল, এবং 

এইরূপে সমগ্র পঞ্জাবে প্রাচীন আর্যদের 
অধিকার দৃড়ীভূত হইল। হয়, এইরূপে 
পঞ্জাবের সমস্ত অনার্য জাতির বিনাশ 

হইয়া থাঁকিবে, নতুবা ধ্বংসীবশিষ্ট অন 
ধরা, ভারতবর্ষের অসংখ্য গিরিকপার 



৬০৮ নব্যভারত। (অষ্টম খণ্ড, একাঁদশ সংখ্যা । 
সপ 

ও অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকিবে । | ১৭। ইন্দ্র তখন দরিদ্র স্ুদাসের দ্বারা এক- 

অনার্ধ্যদের মধ্যে হূর্ধলচেতা ব্যক্তিরা কেহ | কার্য করাইয়াছিলেন। প্রবল সিংহকে 
কেহ ষে মৃত্যু বা স্বদেশ নির্বাসনের ৰ ছাগঘ্বারা হত করিয়াছিলেন, সুচীদ্বার! 

পরিবর্তে আর্যদের বশ্ঠতা স্বীকার করিয়া; কুপাদির কোণ কাটিয়া ফেলিয়ছিলেন । 

ছিল, তাহা অনায়াসেই কল্পনা করা | সমস্ত ধন সুদাস রাজাকে প্রদান করিয়া- 
যাইতে পারে। খণ্বেদে দন্থ্যদের বর্ণনার ; ছিলেন ।» 

মধ্যেও তাহাদের আধ্য বশ্ততা যে কবি অবিনশ্বর ভাষাগ্ সুদামের এই 

রি 
ূ 

ূ 

করার কথা দেখা যাঁয়। কীন্িকলাপের প্রশংসা করিরাছেন, সুদাঁস 
আর্যা-অনার্ধ্য যুদ্ধ বিগ্রহের-অনেক উদী- | হইতে তিনি তদন্ররূপ পুরস্কৃত হইয়। 

হরণ সংগৃহীত হইলেও, পরাক্রান্ত বিজেতা | খাকিবেন। কাঁরণ ২২২৩ খকে কবি 
সুদাসের যুদ্ধ বিবরণ সন্বন্ধে ৭ মণ্ডলের ১৮ | কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছেন যে, দেববান 

রাজার পৌন্র পিজবনের পুজ, স্ুদাসের 
নিকট ভুই শত গো, দুইখানি রথ 
ও স্বর্ালঙ্কারবিশিষ্ট চারিটা অশ্ব পাইয়।- 

হ্ক্তের কতিপয় খক অনুবাদ করিতেছি_ 

“৮। ছুরভিসন্ধিবিশিষ্ট মন্দমতিগণ খনন 

করতঃ অদীনা নদীর কুল ভেদ করিয়া 

দিয়াছিল। স্ুদাস মহিমাদ্বারা পৃথিবী; ছিলেন। 
ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। চরমানের পুত্র । সপ্তম টু ৮৩ সুক্তে সুদাশ দশজন 

কবি পালিত পশুর ন্যায় শরন করিয়া- | রাজাকর্ভুক হিংসিত হইয়া সুদ্ধে জয়লাভ 

ছিল। ৯। নদীর জল গন্তব্য প্রদেশী- জারি তাহা বশিঠরচিত স্ৃক্কে 
ভিমুখেই নদীতে গমন করিয়াছিল) | আমলা জানিতে গারি। এই হুক্তোক্ত 

অগন্তব্য প্রদেশীভিমুখে গমন করে নহি, | সুদ্ধ বর্ণনার কিছু বিশেষত্ব আছে, তাহা এস্থলে 

এবং সুদাসের অশ্বগম্য প্রদেশে গমন করিয়া-। অনুবাদ করিতেছি। “২। বেখানে মন্ুবাগণ 

ছিল। ইন্দ্র, সুদাসের জন্য মন্ষ্যগণের | ধ্বজা উত্তোলন করতঃ মিপিত হর, বে যুদ্ধে 
মধ্যে অপত্যবিশিষ্ট জল্পক অমিত্রদিগকে | কিছুই অনুকুল হয় না, যাহাতে দৃতগণ স্বর্গ 
অপত্যগণের সহিত বশ করিরাছিলেন। | দর্শন করে ও ভীত হয়, সেই সংগ্রামে, হে 
১১। রাজ সুদাঁস ষশোলাঁভের জন্য দুইটা; ইন্দ্র ও বরুণ। আমাদের পক্ষ হইয়া কথা 
জনপদের্ একবিংশ জন সেনাকে পিনাশ ূ ভূমির খণ্ড । কও। ৩। ভে ইন্দ ও বরুণ, 
করি্াছিলেন। হজ্গৃহে যুবা (অধ্বর্ধয) | সকল ধ্বংস প্রাপ্ত বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে, 
যেরূপ কুশাছেদন করে, সেইরূপ তিনি ! কোলাহল ছ্যুলোকে আরোহণ করিতেছে । 
শত্রগণকে ছেদন করেন। শৃর ইন্দ্র তীার | সৈন্যের শত্র সকল আঁমার নিকট উপস্থিত 

সাহাধ্যার্থ মরুৎগণকে প্রসব করিয়াছিলেন । | হইয়াছে । হে প্রার্থনা পুর্ণকারী ইন্্ু ও বরুণ ! 
১৪। অনুর ও দ্রহার গবাঁভিলামী যঠঠীশত 

এবং ষট্সহজ্র বড়াঁধিক ষষ্ঠীনংখ্যক পুক্রগণ 

পরিচর্ধ্যাভিলাধী জুদাসের জন্য শাগ্রিত 

রক্ষ। করিবার জন্য আমাদের নিকট আগমন 

কর। ৪| হে ইন্দ্র ও বরুণ! আঘুধ- 

দ্বারা অনাহত ভেদকে হিংসা করতঃ 
হুয়াছিল। এই সমস্ত কার্য ইন্দ্রের বীরধ্যস্চক। ; তোপ ন্ুদাঁসকে রক্ষা ক্করিয়াছ, তৎ্দিগের 



ফান্তন, ১২৯৭ 1) হিন্দু আর্্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস।_ 

স্তোত শ্রবণ ণ করিয়াছ, যুদ্ধকালে তৃৎজুদিগের 
পৌরহিত্য. সফল হইয়াছিল। ৫। হে 

ইন্দ্র ও বরুণ ! শক্রর আঁযুধ সকল আমাকে 

চতুর্দিক হইতে বাধা দিতেছে, হিংসক- 
দিগের মধ্যে শক্ররা বাধা দিতেছে। তামরা 

উভগ্ন প্রকার ধনের শঈশ্বর। অতএব যুদ্ধ- 

দিনে আমাদিগকে রক্ষা কর। ৬। যুদ্ধ- 

কালে-.উভয় প্রকার লোকেই ইন্দ্র ও 

বরুণকে ধন লাভার্থে আহ্বান করে। এই 
যুদ্ধে দশজন রাজাঁকর্তৃক হিংপিত স্থদাসকে 

তৃতস্থগণের সহিত তোমরা রক্ষা করির়াছিলে। 

৭। হে ইন্দ্রও বরুণ! দশজন যক্-রহিত রাজা 

মিলিত হইয়াও আুদাসকে প্রহার করিতে 
"সুক্ষম' হয় নাই। হব্যধুক্ত যজ্ঞে নেতা 
গণেরুস্তোত্র সফল হইয়াছিন। ইগাদের 
যজ্ঞে সকল দেবগণ আবিভুরততি হইন্া- 

হিলেন।” 

যষ্ঠ মণ্ডলের ৪৭ স্ক্তে ঘুদ্ধাবসানে 

দুন্দুভির স্তব রহিয়াছে । এই রণবাদা 

যন্্কে নিজ শব্দদারা স্বর্গ ও পৃথিবী পরিপূর্ণ 

করিয়া স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীদিগকে ভীত 
করিতে এনং শক্রদিগের অন্তরে ভয় সঞ্জাত 

করিব! তাহাদিগকে সুদূরে তাড়িত করিতে 

প্রার্থনা করিতেছেন। ন্ুুক্তের শেবাংশে 

আছে “ছুন্দুভি সকল বাঞ্জির নিকট সমর. 

কাল ঘোঁষণ। করিবার নিমিত্ত নিয়ত উচ্চরব 

করিতেছে । আমগাদিগের নায়কগণ অশ্বা 

রোহণ পূর্বক সমবেত হইয়াছেন। হে ইন্দ্র! 
আমাদিগের রথাপ্ট সৈনাগণ যেন যুদ্ধে 

্জয়লাভ'করে 1” 
যঠঠ মণ্ডলের ৭৫ ুক্তে যুদ্ধ সামগ্রী ও 

যুদ্ধান্ত্রের বর্ণন! রহিয়াছে । প্রাচীন ক 

কীদৃশ মুদ্ধান্্ ও বর্ম ব্যবহৃত হইত, তাহার | 

আভাস পাঃয়া যাইবে । ?১। সংগ্রাম 

উপস্থিত হইলে এই রাজা! যখন রর পরিধান 
করিয়া গমণ করেন, তখন জীমূতের ন্যান্স 

তাঁহার রূপ হয়। হেরাজন্! তুমি অবিদ্ধ 

শরীরে জয় লাভ কর, বর্মের সেই মহিমা 

তোমাকে রক্ষা করুক । ২। আমরা ধন্ুঃ 

দ্বারা গাভী জয় করিব। ধনুদ্বার! যুদ্ধ জয় 

সরিব। ধনুদ্বার1 তীত্র মদোন্ত্ত (শত্রু সেন?) 

নধ করিব! ধন্ুঃ শত্রুর কামন! নষ্ট করুক। 

আমরা ধুন্ুঃদ্বারা সর্ধদিক জয় করিব। 

ও। এই ধন্-সংলগ্ জা! সংগ্রামকালে যুদ্ধের 

দরে লইয়া যাইতে ইচ্ছৃ্ হইয়া, বেন 

নিয়বাক্য বলিবাঁর জনই ধন্ুর্ধারীর কর্ণের 
নিকট আগমন করে। এবং স্ত্রী বেমন 

প্রর পতিবে' আলিঙ্গন করিয়। কথা কনে, 

জ্যা সেইরূপ বাণকে আলিঙ্গন করিয়া কথা 
কহে। ৫ এই ভুণীর বহুতর বাঁণের পিতা; 
অনেকগুলি বাণ ইহার পুত্র । বাণ ভুলিবানর 
সময় এই তুণীর চিশ্বা শব্দ করে, এবং 
ঘোদ্ধার পৃষ্ঠভাগে নিবদ্ধ থাঁকির। ঘুদ্ধকালে 

নাণ প্রনৰ পুর্দক সমস্ত সেনা জয় করে। 

১। সুসারথি রথে অবস্থান করিয়া পূরস্থিত 

মশ্বগণকে বেখানে ধেখানে লইয়া যাইতে 

ইচ্ছাকরে, সেই খানেই লইয়া যায়। রশ্মিসমূহ 
অশ্বের পশ্চাতে থ।কিয়া ইচ্ছামত নিয়মিত 

করে। তাহাদিগের মহিমা কীর্তন কর। 

৭। অশ্ব সকল খুর দিয়া ধুল্ি উড়াইয়! 
বথের সহিত বেগে গমন করতঃ শব করিতে 

থাকে এবং পলায়ন না কিয় হিত 

শক্রগণকে পদাধাতে তাড়ন করে।১১। 

(বাণ) স্থপর্ণ ধারণ করে; মূগ শৃঙ্গ উহা'র 

দণ্ড । উহ! গাভীচন্খ কর্ঁক* সনাক দূপে বদ্ধ 

ও প্রেরিত হইঘা পন্তিত হয়। নেতাগণ 
নপক আন সদ ভর (জর চারা এ তা এ 

রঙ 

+ গোবিকার স্নাযূলমূহ অথবা জ্যা। 



_ নব্যভারত। (অম খু, একাদশ সংখ্যা | 

একত্র ও পৃথক রূপে বিচরণ করেন, বাণ 

সমূহ আমাদিগকে সেই স্থানে স্থধদীন 
করুন্। ১৪'। হস্তত্ব * জ্যার আঘাত নিবারণ 

করতঃ সর্পের সম্ভার শরীরের দ্বার! প্রকো- 

কে পরিবেষ্টন করে এবং সমস্ত জ্ঞাতব্য 

বিষয় অবগত হয় ও পৌরুষশীলী হইয়া 
পুরুষকে সর্ধতোভাবে রক্ষা করে। ১৫। 

যাহা বিষাক্ত, যাহার শিরোদেশ হিংসাঁকারী 

এবং যাহার মুখ লৌহময়, সেই* পর্জন্ $ 

কার্যযভূৃত বৃহৎ ইযু্দেবতাকে এই নমস্কার । 
এই সকল উদাহরণই যথেষ্ঠ। অন্যত্র 

আমরা প্রমাণ করিয়াছি যে, যোদ্ধারা যে 

শুধু বর্ম ব্যবহার করিতেন, তাহা নম্ব। 

সিপ্র। €শিরঃ মুকুট) ও অংসত্রা নামক এক 

প্রকার ঢাঁলের ব্যবহার ছিল! বাঁশী নামে 

কুঠার ও খষ্টি নামে ভল্ল, শাণিত থড়ীধারা 

ও ধনুর্বাণ তংকালিক যুদ্ধান্ত্। পৃথিবীর 

অন্তান্তি দেশে পুরাঁকালে যে কোন যুদ্ধান্ত্রের 
উল্লেখ পাওয়া যায়, তৎসমস্তই চত্ুঃসহত্্ 
পূর্ধ্বে আর্ধাদের জ্ঞাত ছিল। ছুন্দুভির 

আহ্বানে সকলে দলবদ্ধ ভইঘা পতা- 
কাঁয় অন্কুগমন করিতেন, এবং রথারোহণ 

ও অশ্বারোহণে যুদ্ধে প্রবেশ করিতেন। 

বৈদিক যোদ্ধ! পুরুষেরা যে যুগে যুদ্ধাদি 

করিয়াছিলেন, তাহা যে অতিবিপদ-সন্কুল 
সময় ছিল, ত্বাহাতে সন্দেহ নাই। একদিকে 
আদিম অনার্য্যের বিরুদ্ধে অশেষ যুদ্ধ ব্যাপারে 

লিপ্ত হইতে হইয়াছিল, অপর দিকে আর্ধ্যাঁ- 
ধিকৃত দেশ সমূহ বিভিন্ন নেতার অধীন 
হওয়াতে, যখন যে নেত৷ পরাক্রাস্ত হইতেন, 

* ধনুর জ্যাঘাত হইতে প্রকোষ্ঠকে রক্ষা কর।র 

জন্য যে চন বন্ধন করা যায়, ভাহার নাম হস্ডঘু। 

£ বাণমুখ লৌহে নির্্দিত হইত। পর্জন্য বৃষ্টির 
দেবতা । পর্জন্যইযু বোধ হয় বর্যাকালে জাত নল। 

তখনই ভিন অত্যাসর দেশকে করায় 

করিতে চেষ্ট। করিতেন। যজ্ঞলিপ্ত খবির! 

শক্রদিগের জয় লাভের জন্ত এবং যুদ্ধে জয়- 
কারী বীরপুত্রের জন্ত দেবতাদের নিকট 
পুনঃপুনঃ প্রার্থনা! করিতেন । যৌবুন উপস্থিত 
হইলেই প্রত্যেকে যোদ্ধা সাজিয়' ঝাছবলে 
স্বীয় গৃহ, ভূমি ও গাভী রক্ষা করিতে সর্বদা 
প্রস্তুত থাকিতেন। সিন্ধু হইচত সরশ্বভী 

প্রদেশ পর্য্যন্ত গ্রদেশে যে সকল আধ্য বংশীয় 

লোকেরা বাস করিতেন, তীহারা সকলেই 
কর্মঠি, সাহসী, যোদ্ধং পুরুষ ছিলেন, 

এবং অনার্ধ্যদের সহিত অবিশ্রীস্ত যুদ্ধ 

করিয়াই তাহারা জাতীয় অস্তিত্ব ও 

জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিয়া- 

ছিলেন। 

এই প্রকার অবস্থার কথা মনে করিতে 

কষ্ট বোধ হয়। কিন্তু 'প্রাচীন কালে এমন 

জাতি কোথায় ছিল। ধাহারা স্বাধীনতা রক্ষা, 

বা অধিকার বিস্তারের জন্য সর্বদা সমর 

সঙ্জায় সজ্জিত না থাকিতেন এবং এই 
বর্তমান সময়েও, গৌতম, বুদ্ধ ও যীশড গ্রীষ্টের 
শান্তি-ধর্ম প্রচারের ছুই সহশ্র বৎসর পরে, 

এমন জাতি কোথায় আছে যে, প্রতিবেশীর 

আক্রমণ হইতে আত্ম রক্ষার্থ সতত সমর- 

সজ্জা না করিয়া কৃষিবাণিজ্যাঁদি ব্যবসা 

করিয়া নিরাপদে ফল ভোগ করিতেছেন ? 

যদি ইউরোপে পঞ্চাশৎ বৎসরকাঁল কোঁন 

ঘোরতর যুদ্ধ না হইক্না অতিবাহিত হইয়া, 
থাকে, অনেকে তাহা বিশেষ সৌভাগ্যের 

বিষয় মনে করেন। বর্তমান, সময়ে" ইউ:* 
রোপের সমস্ত দেশ আপাদ মস্তক যুদ্ধ সাজে 

সঙ্জিত। বৃহৎ দেশ ও সাম্রাজা সমূহে লক্ষ 
লক্ষ লোক গর্দদ।ই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত, তাহার! 
স্বগৃহ, পরিবার ও ব্যবস। পরিত্যাগ করিয়া 



ফান্কন, ১২৯৭ 1) হিন্ছু আর্ধ্যদিগের প্রাচীন ইতিহাঁস। 

প্রতিবেশীর সীমন্ত শ্রদেশে যাইয়া সপ্তাহ 
মধ্যে উপস্থিত হইতে গ্রস্তত! সভ্যতার গুণে 

, মনুষ্য অনেক উপকার লাভ করিয়াছে, 

_ কিস্তযুদ্ধ বা যুদ্ধান্ত্র এখনও জগতে বিলুপ্ত 

হয় নাই।. প্রতিবেশী জাতিদের সহিত 
যুদ্ধ করিতে চির প্রস্তুত না থাকিয়া কোন 
জাতি শাস্তিপূর্ণ কৃষি বাণিজ্যের ফল উপ 
ভোগ করিত পারে নাই। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 
সামাজিক ও গার্স্থ্য আচার প্রণালী। 

(রম্ণীদিগের সামাজিক অবস্থা ।) 

ভারতভূমির আদিম নিবাসীদের সঙ্গে 

শ্রইরূপে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ সংগ্রাম করিয়া 
প্রাচীন আর্ধেরা সিন্ধু হইতে সরস্বতী 
ভূখণ্ডে আধিপত্য স্থাপন করিলেন। 

বল! বাহাল্য যে, খখ্েদে সিদ্ধনদ ও 

তাহার পঞ্চ শাখার ভূয়োভুয়ঃ উল্লেখ 
রহিয়াছে । দশম মগলে সিন্ধু সন্বন্ধে একটা 

অতি সুন্দর (৭৫) সুক্ত রহিয়াছে; নিলে 
তাহা সমগ্র অনুবাদ করিতেছি। “১। হে 

জল সকল ! যজমাঁনের গৃহে কবি তোমা- 

দিগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমা ব্যাখ্যা করিতেছেন। 

তাহারা সাত সাত করিয়া তিনশ্রেণীতে 

চলিল; সকল নদীর উপর সিন্ধু নদীর 
তেজই শ্রেষ্ট। ২। হে সিন্ধুনদি ! যখন 

তুমি অন্নশালী শেস্তশালী) প্রদেশ লক্ষ্য 
করিয়া ধাবিত হইঙ্জে, তখন বকরুণদেব 
তোমার যাইবার পথ কাটিয়া দিলেন। 
তুমি ছুমির উপর উন্নত পথ দিয়া গমন 
কর। তুমি সকল গমনশীল নদীর উপর 

বিরাজ/কর | ৩। পৃথিবী হইতে সিদ্ধুর শব্দ 
উঠিয়া আকাশ পর্যাস্ত আচ্ছাদন করিতেছে। 

মহাবেগে উজ্জল মুত্তিতে ইনি চলিয়াছেন। 

৬৯১ 

ইহার প্রবল শব হইতে জ্ঞান হয় যেন মেঘ 
হইতে ঘোর রবে বৃষ্টি পড়িতেছে। সিদ্ধ 
আমদিতেছেন, যেন বৃষ গর্জন করিতে করিতে 

আসিতেছেন। ৪। হে সিন্ধু! যেমন শিশু- 

বংসের নিকট তাহাদের জননী গাভীর! 
ছুপ্ধ লয়! যাঁয়, তদ্রুপ আর আর নদী 

৷ শব করিতে করিতে জল লইয়া তোমার 

চতুদ্দিকে আসিতেছে। যেমন যুদ্ধ করিবার 
সময় রাজাসৈম্ত লইয়া যাঁয়, তদ্রুপ তোমার 

মহগামিনী এই ছুইটী নদী শ্রেণীকে * 
লইয়া তুমি অগ্রে অগ্রে চালিতেছ 1৫। হে 
গঙ্গা ! হে যমুনা ও সরস্বতী ও শতদ্র এবং 

পরুষিঃ (রাভি),আমার এই স্তবগুলি তোমরা 

ভাগ করিয়া লও । হে অসিক্লী ( চেনাব )- 

সঙ্গত মরুত্বৃধা নদী ! হে বিতত্তা (ঝিলাম) 
ও স্থুসোমা-সঙ্গতা আর্জীকীয়া (বিয়াস্) 
নদী ! তোমরা শ্রবণ কর 11 হে সিন্ধু! তুমি 

প্রথমে তৃষ্টমা নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া 
চলিলে। পরে স্থসর্ত, ও রসা $ ও শ্বেতীর 
সহিত মিলিলে। তুমি কুষু (কুরুম্ নদী) 
ও গোমতী (গোমাল) নদীকে, কুভা 
(কাবুল নদী) ও মেহৎনুর সহিত মিলিত 

করিলে। এই সকল নদীর সঙ্গে তুমি 
একরথে অর্থাৎ একাত্র যাইয়া থাঁক। ৭। 
এই দুর্ধর্ষ সিন্ধু সরলভাবে যাঁইতেছে। 

তাহার বর্ণ শুভ্র ও উজ্জল; তিনি অতি 

মহৎ) তাহার জল সকল মহাবেগে যাইয়া 

* পূর্বদিক হইতে শতক্র প্রভৃতি আর পশ্চিমদ্দিক 

হইতে তৃষ্টমা প্রভৃতি এই ছুই শ্রেণী নদী আসিয়া 

সিন্ধুতে পতিত হইয়াছে। 

+ পঞ্চম খকে সিল্ধু নদীর পুষ্ধদিকের অর্থাৎ 

পঞ্জাব প্রদেশের শাখাগুলির নাম পাওয়া যায়। 

৬ষ্ঠথকে পশ্চিম দিকের অর্থাৎ কবুল প্রদেশের 

নাম পাওয়া যায়। 
1 88/77102755558 (2) 

শি 



নব্যভারত। (উম খত, একাদশ সংখ্যা! 1 

চতুদ্দিক পরিপূর্ণ করিতেছে । যত গতি 
শালী পদার্থ আছে, ইহার তুল্য গতিশালী 

কেহ মাই। ইনি ঘোটকীর ন্যায় অদ্ভুত; 
ইনি স্থুলকায়৷ রমণীর গ্তাঁয় সৌষ্টব-দর্শন। 
«“৮। সিন্ধু চির যৌবনা ও সুন্দরী; ইহার 
উৎকৃষ্ট ঘোটক ও উতংকষ্ট রথ এবং উংকুষ্ট 

বস্ত আছে, স্বর্ণের অলঙ্কার আছে, ইনি 

অতি উত্তমরূপে সজ্জিত হইয়াছেন। ইহার 

বিস্তর অন্ন আছে, বিস্তর পশুলোম আঁছে, 

ইহার তীরে সীলমা-খড় আছে, ইনি মধু 

প্রসবকারী পুম্পের দ্বারা আচ্ছাদিত । ৯। 

সিন্ধু ঘোটকযৃক্ত অতি স্থখকর রথ যোজন! 

করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা এই যজ্ঞে 

অন্ন আনির1 দিবাছেন । ইহাঁব মহিমা 

অতি মহত বলিষা স্তব করে। ইনি ভুদর্য, 
আপনার বশে ষশস্বী এবং মহৎ ।৮ 

এই স্থক্তে কবি সুদূর দৃষ্টিতে ঘেন 
তিনটা বৃহৎ নদীশ্রেণী নন্বন গোচর 

করিতেছেন। একশ্রেণী উত্তর পশ্চিম, 

আরেক শ্রেণী উত্তর পূর্ব হইতে ধাবিত 
হইয়! সিদ্ুতে পতিত হইতেছে; তৃতীয় 
শ্রেণী গঙ্গা যমুনা নানা শাখা প্রশাখা সহ 

পুর্বাভিমুখে যাত্রা করিতেছে । বৈদিক 
কবিদের " ভূভাগ ঘত দূর পরিজ্ঞাঁত ছিল, 
এই সুক্ত তাহার পরিচয় দিতেছে। উত্তরে 
হিমালয়, 'পশ্চিমে সিন্ধু নদী ও সালিমান 
পর্ধত শ্রেণী। দক্ষিণে সিন্ধু বা সমুদ্র, 

পুর্বে গঙ্গ-যমুনা। এতগ্রিন্ন সমস্ত জগৎ 
বৈদিক খবিদের অজ্ঞাত ছিল। 

পঞ্জাব প্রদেশের নদী শ্রেণীকে এক 
স্থানে সপ্তনদী বলিয়! উল্লেধ রহিয়াছে, আর 

একস্থলে এই সপ্তনদীর মধ্যে সিদ্ধুমাতা 
এবং সরম্বতী সপ্তম স্থানীয়! বলিয়া! বর্ণিত 
হইয়াছে। প্রাচীন আর্যদের সেই প্রথম 

ৰাস্ত ভুষি পঞ্জাবে অন্যাপি সিদু ও 

তাহার পঞ্চ শাখা) বিতস্তা, অসিরী,পরুষিঃ 
অঞজজিকিয়া ও শতদ্র) প্রবাহিত হইতেছে । 
কিন্ত সেই প্রাচীন নদী সমূহ মধ্যে পবিত্র- 
তমা ও দেবতা-সন্মান-প্রার্া সরন্বতী 
নদীর লোপ হইয়াছে । সরস্বতীর -আোত 

রাজপুতানার মরুভূমে লীন হইয়াছে? 
রাজ সুদাস দত্ত রথ,অশ্ব ও অন্যান্ত পুরস্কার 

লইয়া খধি বিশ্বীমিত্র বিপাস 'ও শুতুদী উত্তীর্ণ 
হইতে না পানিয়া বেগবতী আোতম্বতীর 

ক্রোধ প্রশমনার্থ এক সহজ স্তব প্রণয়ন 

করিপ়াছেন। ইতিপূর্বে বলিয়াছি, এই 
স্থদাস নৃপতি মহাপরাক্রান্ত যোদ্ধা ছিলেন, 

দশজন রাজা কর্তৃক আক্রান্ত হইলে তীহা- 
দিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এবং 

অন্যান্য অনেক ঘুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন । 

'্জাহার কীন্তিকলাপ অনেক স্থক্তে বর্ণিত 

আছে। তিনি ধর্মীনুষ্ঠানে ও বিদ্যা চর্চায় 

উত্সাহ দিতেন, এবং বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ 

উভয়বংশীয় বাক্তিদিগকে সমভাবে আদর ও 

সম্মান করিতেন । এজন্য এই ছুই বংশের 

মধো যথেষ্ঠ দ্বেষ চলিত; ইহারপর তাহার 

বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা যাইবে । 

ধণ্থেদে পঞ্জাবীয় নদীসমূহের উল্লেখ 

পুনঃ ২ মিলে বটে, কিন্থি গঙ্গাবমুনার উল্লেখ 

কদাচিৎ পাওয়া যাঁয়। 

পঞ্জাবই যে ভারতীয় আর্ধাদের আদি স্থান, 
তাতে আর সন্দেছ নাই। প্রাচীনকালে 

তাহারা পাঁচ জাতিতে বিভক্ত হইয়াছিলেন 
বলির! প্রমীণ পাঁওয়। যায়। মঃ"১।৭8৯, 

মঃ ১১৭৬৩, মঃ ৬৪৬৭ খকে এবং অন্যান্তি 

অনেক স্থানে “পঞ্চক্ষিতিরঃ বা পাঁচটা 

দেশের উল্লেখ আছে। মঃ ২২১০, 
মঃ ৪৩৮১৯, খকে অন্যান্য স্থানে পঞ্চকুষ্টি 



ফাল্গুন, ১২৯৭1) হিন্দু আর্ধ্যদিগের প্রাচী ইতিহাস । ৬১৩ 

বা পঞ্চ “কৃষক” সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। সাগধ্য করিত। টা গৃহি সারের মধ্যে 
এবং মঃ ৬১১1৪) মত ৬1৫১।১১১ মঃ ৮৩২২২, | কেহ কেহ মন্ত্র রচনার ও কেহ কেহ হজের 

শত ১৬৫২৩ খকে “পঞ্চজন” ব। পঞ্চজাতির | আড়ম্বরে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন, 

উল্লেখ পাইিতেছি। তাহাতে সশূন্দহ নাই । রাঁজ1 ও ধনী ব্যক্তির! 
এই পরল হৃদয়, সাহসী, উদামপূর্ণ পঞ্চ- | তাঁভাদের দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করাইয়া 

বংশের লোকেরা পঞ্জানীয় নদীসমূহের | তাহাদিগকে বিশেষরূপ সমাদর করিতেন । 

উর্বরকূলে কৃষি ও গোচারণ করিয়া জীবিকা ; কিন্ত এই শ্রেষ্ঠ মনতর-প্রণে তারাও কোন জন্মগত 

নির্বাহ করিতেন । হিমাঁপ্রি হইতে কুমারিক! বা ব্যবসায়গত জাতিত্ৃক্ত ছিলেন না। 

পর্ধ্স্ত বিস্তৃত সমগ্র আধ্য হিন্নগণ এই | তাতারা সাংসব্রিক লোৌক ছিলেন,আর্ধাজাতীয় 
পঞ্চজন হইতে উৎপন্ন । সমস্ত লৌকের সঙ্গে মিশিতেন, তাহাদের 

পঞ্জাবের এই পঞ্চ জাতির সামাজিক 'ও ঃ সহিত বিবাহাঁদি স্াাদান সম্প্রদান হইত, 

গ'হৃস্থা আচার ব্যবহার 'ও দৈনন্দিন জীবন | ত'ভাঁদের সঙ্গে একত্রে ধন ও গাভী অধিকার 

পর্যযলোচনারূপ কুত্হলজনক ও আনন্দজনক | করিতেন,তাহাঁদের জন্ত যুদ্ধে অগ্রসর হইতেন, 
কার্ষো জাঁমরা এন প্রবৃন্ত হইতেছি। এক | ব্থ স্বতঃ তাহ।দিগের অন্তর্গত লোক ছিলেন। 

মনুষ্য হইতে অনেক মনুষ্যকে এবং এক শ্রেণী | একজন বীর খষি (মঃ ৫২৩২) অগ্নির 
হইতে আর এক শ্রেণীকে স্পঈব্রপে বিচ্ছিন্ন ৃ নিকট “সৈন্য পরাজয়ে সমর্থ” একটা পুত্রের 

করিবার জন্য পরবর্তী সময়ে [যে জন্মগত ূ জনাস্তব করিতেছেন। অন্যত্র মেঃ অ২০।১) 
জাতিভেদ প্রথার কৃষ্টি হইয়াছে, খপ্বেদের ভবদাঁজ খধি ইন্ছের নিকট “সহ প্রকার ধন 

সময় সেই অশ্তভকর নিয়ম বিধির কোনও । ও পস্তপূর্ণ ক্ষেত্রের অবিকার ও শক্রনিহস্ত! 
চিহ্ব দেখা যায় না; এবং তত্কালে গোমাংস স একটা পুজের”” জন্য প্রীর্ঘনা করিতেছেন । 

ভোজনে কোন আপত্তি ছিল না, এবং | অন্তর মেঃ ৯৬৯৮) সং ংসারী খষি হিরণ্য স্তব 

বণিকগণ আনন্দ ও উৎসাহের সহিত সমুদ্র | কণিতেছেন “হে সোম! তুমি এইরূপে ক্ষরিত 

পথে গমন করিতেন, তাহা পূর্বে প্রদশিত | হ 9, যাঁভাঁতে আমরা ধনসম্পত্ভি,স্থবর্ণ ঘোটক, 

হইয়াছে । সে সময়ের খধিগণ সংসার পরি- 1; গাভী, যব ও সন্তান সন্ততি প্রাপ্ত 'হইু।” 
ত্যাগ করিয়া ধ্যান তপস্তায় জীবন ঘাঁপন | ধোদ্ধা ও ক্কষক সম্প্রদান্ন ভিন্ন ধষির!, এক 

করিতেন না, পরম্থ খধিরা বিষয়ী লোক র ভিন্ন শ্রেণীর লোক ছিলেন, সমস্ত্খখেদের 

ছিলেন, বহু গো ও কৃষিভূমি অধিকার ! মধ্যে কুল্রাপি তাহার প্রমাণ নাই ।* 
করিয়া যুদ্ধে দন্থ্যদের দণগুবিধান করিতেন | 
এবং গোধন ও যুদ্ধে জয়লাভ ও বীরপুভ্র লাভ, 

স্ত্রীও পুতভ্রর কল্যাণের জন্য দেবতাদের 

নিকট প্রীর্ঘন! করিতেন। বস্তুতঃ গৃহীমাত্রেই 

ৃ 

"খধখেদের সর্বশেষ মণ্ডলের ৯৮ সঃ ১২খকে 

ব্রাহ্মণ, রাঁজন্য, বৈষ্য ও শূত্র, এই চারি জাতির উল্লেখ 

আছে সত্য । কিন্তু সুক্তটী আধুনিক, ধখেদের অন্যান্য 

অংশের মমসামযিক নহে, তাহা ভাষাচৎ পঙ্ডিত 

মাত্রেই জানেন। খথেদের দশ সহশ্র মন্ত্রের মধ্যে 

অন্য কোনও অংশে ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, -্ এই 

চারি জাতির উল্লেখ নাই, এই” শব্দ গুলি কুষ্কাপি 

জাতি বিশেষ বুষাইতে ব্যবহৃত . হয় নাই। ব্যাক্ষণ 

একপ্রকার খধি ছিলেন; স্বগৃহে, সাধ্যানু- 

সারে সপরিবারে, স্বীয় দেবতার স্ততি করি- 

তেন। এই দেবকার্ধ্যে পৃত্রকন্যা সকলেই 
৭৮ 



৬১৪ 

খখেদে উহার উল্লেখ না থাকা হইতেই 
প্রমানীত হইতেছে । পাঁচ কি ছয়শত বৎসর 

ব্যাপিয়। খখেদের মন্ত্রসমূহ প্রণীত হইয়াছিল; 
ইহাতে আর্যদের আচার নীতির ব্যবহার 

বিশ্বাসের বিস্তর বর্ণনা রহিয়াছে ; আর্ধাদের 

কষি, শিল্প, বাণিজ্য, দস্থ্যদের সঙ্গে ঘুদ্ধসংগ্রাম, 
বিবাহ ও গাহ্স্থ্য রীতিপ্রণা'লী, স্ত্রীলোকের 
অবস্থা ও কর্তব্য,যজ্ঞাদি ধর্শীচার জ্যোতিষ-_ 

সকলই বর্ণিত রহিয়াছে । খাখ্েদের সময়ে 

জাতভেদ ছিল, তথাপি খখ্ধেদের দশ সহ 

খকের কোনও একটা স্থানে এই বিশম্ময়কর 
জাঁতিভেদ প্রথার কথাটা নাই, তাহা কি 
সম্ভব ? আকারে খখেদের এক দশমাংশমাত্র 

এইরূপ কোনও অধুনিক ধর্শগ্রস্থ আছে 
কি, ধাহাতে জাতিভেদের উল্লেখ নাই? 

খথেদের সময়ে জাতিভেদের নান্তিত্ব 
সম্বন্ধে এই যথেই্ই প্রমাণ। কিন্ত ইভ] 

অপেক্ষাও বিন্ময়কর প্রমাণ খণেদে লক্ষিত্ 

হয়! পরবর্তী সংস্কৃত ভাষায় যে “বর্ণ” শব 

জন্মগত ভ্রাতি অর্থে ব্যবন্ৃত হইয়াছে, তাহা 

খ্বখ্থেদে আর্ধয ও অনার্য্যের (গৌর ও কৃষ্ণের) 

বিভিন্ন শারীরিক বর্ণ (রং) অর্থে বাবহৃত 

ইইয়াছে। আর্যেরা তিন “বর্ণে” বিভক্ত 
ছিলেন, এমন কুত্রাপি উল্লেখ নাই। 
(মহ ৩।,৩৪। ৯)। ক্ষত্রিয় শব্ধ পরবর্তী 

ংস্কৃতে জন্মগত জাতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত 

হইতেছে ? কিস্ত খখেদের ইহা বিশেষণ 
মাত্র, অর্থ “বলশালী”। দেবতাদিগকে ক্ষত্রিয় 

বলিয়া বর্ণনা আছে। ৭৬৪1২ একে মিত্র 

ও বরুণকে “সিন্কুপতি ও ক্ষত্রিয়” ৭1৮৯ 

বিৎ পঞ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই খকের 

ভাষাও বৈদিক ভাষা নহে। ভাব অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক সংস্কত। এই শুকর ভাবও আধুনিক । 

নব্যভারত | (অষ্টম খণ্ড, একাদশ সংখ্য। | 

সে মময়ে জাতি বিভাগ ছিল না, তাহা সক্তের প্রথম চারি মন্ত্রের শেষে বরুণ 
দেবকে নক্ষত্র” বলিয়! সম্বোধন রহিয়াছে । 

পুরোহিত জাতি বুঝাইতে আধুনিক সংস্কতে 
বিপ্র শবের ব্যবহার আছে; কিন্তু খথেদে 

“জ্ঞানী” “বিজ্ঞ” এই খানে অর্থে বিপ্র 
শব দেবতাদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে । 

৮১১।৬ খকে “বিপ্রং দেবং অগিং” আছে, 

অর্থাৎ মেধাবী অগ্রিদেব । পুরোহিত জাতি- 

বোধক ত্রাঙ্ধণ শব খখ্েদের শত শত 

স্থানে শুধু ধক্ প্রণেত। কবি” অর্থে ব্যবহৃত 

হইয়াছে । ৭১০৩৮ খকে এত্রহ্গ কণৃস্ত 

ব্রাঙ্মণাসঃ” আছে অর্থ পস্ততিকারী স্তোত- 
গণ ৮ ১০৭১৯ খকে আছে--ণষাহার। 

দেব স্ততি করেনা এবং সোমযাগ করেনা, 

তাহার! পাপযুক্ত হইয়া কেবল লাঙ্গল চাঁল- 
নার উপযুক্ত হয়। অর্থাৎ যাহারা ইহকাল 

পর্যালোচনা করিত ও স্ততি অভ্যাস ও 

সোম যাগ করিত, তাহারাই স্তোতা হইত, 

জন্মগুণে স্তোতা হইত না! যাহারা এ 

ধর্্মাক্রিয়৷ সাধনে অসমর্থ, তাহারা কৃষক বা 

তস্তবাঁয় হইত, জন্মদোষে কৃষক বা তস্তবায় 

হইত না । 

এইরূপ অনেক প্রমাঁণ উদ্ধৃত করা যায় 

স্বানাভীবে বিরত রহিলাম। কিন্ত একটা 

উদাহরণ এস্থলে সংগ্রহ না করিয়া পারিলাম 

না। খখ্েদ-স্থলভ নিষ্পট ভাবে এক 

খষি সকরুণচিত্তে বলিতেছেন, “দেখ, আমি 

স্তোত্রকার, আমার পিতা চিকিৎসক, 

আমার মাত প্রস্তরের উপর যব-ভর্জন- 

কারিণী। আমরা! সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ণ 

করিতেছি। যেরূপ গাভীগণ গোষ্ঠ মধ্যে, 

তৃণকামনায় ভিন্ন দিকে বিচরণ করে, তক্রপ 

আমরা ধন কামনায় তোমার পরিচর্য্যা 

করিতেছি । অতএব, হে সোম! ইজ্ের 



ফাল্গুন, ১২৯৭।) হিন্দু আর্্যদিগের প্রাচীন ইতিহাঁস। 

জন্য ক্ষরিত হও।” ধারা বৈদিক সময়ে 

জাতিভেদ প্রথ! ছিল মনে করেন, তাহারাই 

বলুন, যে পরিবারে পুত্র মন্তপ্রণেতা খষি, 
পিতা বৈদ্য, এবং মাতা ময়দা-ওয়ালী, 

তাহারা কোন্ জাতি তুক্ত ? আমরা ইতি- 
পুর্বে প্রদর্শন করিয়াছি, খণ্থেদীয় খধিরা 
বলসান্ যোদ্ধা ছিলেন। বিশ্বামিত্র ধেমন 

মন্ত্র-প্রণেতা খবি, তেমনি দুদ্ধর্য যোদ্ধা 

ছিলেন। পরবর্তী হিন্দুরা! খধি আবার যোদ্ধা, 
এই কথায় স্তস্তিত ও মর্দপীড়িত হইয়! বিশ্বা- 
মিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন,পরে গুণবলে ব্রাহ্মণ হই- 
লেন, এইরূপ অতি মনোরঞ্জক পৌরাণিক 

গল্পের স্যষ্ঠি করিয়াছেন। সত্য সঙ্গোপনের বৃথা 
চেষ্টা! ' আদল কথ! এই, বিশ্বামিত্র ব্রাঙ্মণও 

নহেন, ঈ্ষত্রিয়ও নহেন। ব্র।ঙ্গণ-ক্ষত্রিয় বিভেদ 

প্রবর্তিত হইবার পূর্ববকালীন খক্বেদীয় খ যি, 
একাধারে পুরোহিত ও যোদ্ধা । 

খথেদের কুজাপি দেবতার প্রতিমূর্তি 

অথব। প্রতিমা রক্ষা! করিবার জন্য মন্দির, 

অথব। পূজাদি সম্পাদন করিবার জন্য বিশেষ 

স্থানে সমবেত হইবার উল্লেখ নাই। প্রত্যেক 

গৃহই স্বগৃহে গৃহাগ্রি প্রজ্জলিত করিয়া দেব- 
তার উদ্দেস্তে সরল ও মনোহর স্তব কীর্তন 

করিতেন । ধণ্থেদীয় স্তব আধ্য জাতীয় সকল 

ব্যক্তির সাধারণ সম্পত্তি ছিল। স্ত্রীলোকের 

এই সকল যজ্ঞে সাহায্য করিতেন, আব- 

শ্তকীয় দ্রব্যাদির আয়োজন করিতেন, উদ্ু- 

থলে তাহ! পেষণ করিতেন, সোমরস বাহির 

করিতেন, এবং কখন হস্তে মেষলোমে 

তাহা কিয়া পরিষ্ৃত করিতেন। অনেক 
স্থানে স্বীব্ী স্ত্রী একত্রে যজ্ঞ সম্পাদন করিয়! 

প্রার্থনা করিতেন, যেন তীহারা এক সঙ্গে 

ন্বর্গে যাইতে পারেন। * এতৎ সম্বন্ধে 

১1১৩১ ৩খধকে আছে "ভোযার সেষক ও 

একজন র্মনি্ খির (বৈবস্বত মহ) 
কয়েকটা কথ' পাঠকবর্থের কুতৃহল নিবৃত্তর্থ 
উদ্ধৃত করিতেছি । “৫। ৬হে দেবগণ! 
যে দম্পর্তী একমনে অভিষব করে, সোম. 
শোষণ করে, এবং মিশ্রণ দ্রব্য দ্বারা সোম 

মিশ্রিত করে, তাহারা ভোজনযোগ্য অন্নাদি 

লত করে এবং মিলিত হইয়া বজ্ঞে উপস্থিত 
হয়, তাহার! অন্নার্থ কোথাও গমন করে না। 

৭। তাহার*দেবগণকে অবলাপ করে না, 

ভোঁমাদের অনুগ্রহ নিবারণ করিতে ইচ্ছা 
করে না, মহা অন্ন দ্বারা তোমাদের পরিচর্যা 

কত্ে। ৮ তাহার! পুত্রবিশিষ্ট, কুমার বিশিষ্ট, 

বর্ণ ভূষিত হুইয়া উভয়ে সমস্ত পুর্ণ আমু 
লাভ করে। ৯। প্রিয় বক্ঞ বিশিষ্ট এই দম্প- 

তীর স্তূতি দেবগণ কামনা করেন; ইহারা 

দেবগণকে সুখপ্রদদ অন্ন প্রদান করে। 

অমরত্বের জন্ত অর্থাৎ সন্ততি লাভার্থ পরম্পর 

আলিঙ্গন করেন এবং দেবগণের পরিচর্ষ্যা 

করেন |”, অষ্টম মণ্ডল ৩১ স্ুক্ত। এইরূপে 

একত্রে যজ্ঞাদি ধর্মকার্যয সম্পাদন ও সংসার 

সুখ লাভের কথ! খণ্থেদের সর্বত্র রহিয়াছে । 

বিছুষী রমণীগণ নিজেই খষি, স্তোত্র-মন্ত 

নিজে প্রণয়ন করিয়৷ পুরুষদের ন্যায় হোম 

করিতেন, এই সকল বৃত্তান্ত পাঠ করিলে 
কোন্ হিন্দুর হৃদয়ে আনন্দ ন! হয়? প্রাচীন 

পাপদ্বেষী যজমান দম্পতী? তোমার (ইন্দ্রের) তৃপ্তির 

অভিলাষে অধিক পরিমাণে হব্যপ্রদদান করতঃ * * * 

যজ্ঞ বিস্তার করিতেছে । তাহারা গোধন ইচ্ছাকরে 

এবং স্বর্গ গমনে উৎস্ৃক 1৮ ৫1৪৩।১৫ খকে আছে 

“হে অগ্নিঃ তুমি বলশালী; পরিণীত দম্পততী ধর্শ 

কর্ম হবার! জীর্ণ হইয়া তোমাকে চুর হব্য প্রদান 
করিতেছে । 

+ স্ত্রীলোকের স্তোত্র মস্ত্রঅনাধি্পারিণী, নিরি- 
ক্রিয়, শীলঙ্গেহশূম্য মিথ্যা পপদীর্থ, এই পৈশাচিক মত 
অতি আধুনিক । 



৬১৬ নব্যভারত। (অহ্টম খণ্ড একাদশ সংখ্যা | 

. কালে ভ্রীলোকদের আধ্যাত্মিক ও মানসিক (করিয়া তাহার অংশতাগী হইত, এইরূপ 
উন্নতি সম্বদ্ধে কোন অনিষ্টকর অন্তরায় ছিল | অনেক প্রমাণ খণ্েদে পাওয়া য়ায় । 1 

না, তাহাদিগকে অন্তঃপুরে বদ্ধ বা অশিক্ষিত ৰ অন্তত্র (১১২৪৪) উষা “যেমন জগতী- 

রাখিয়া সমাজে তাহাদের প্রাপ্য অধিকার । জনকে জাঁগরিত করেন” গৃহিণী তেমনি 

| 
হইতে বঞ্চিত রাখিবার কোন চেষ্টা করা সর্বাগ্রে জাগরিত হইয়া সকলকে জাগরিত 
হইত না। অপুর রমণীর কথা করিতেন এবং গৃহস্থিত সকলকে 
সমস্ত খথ্েদে কুত্রাপি ষ হয় না। পরন্থ ৃ স্বকার্যে নিযুক্ত করিয়া! গৃহকার্যের সুশৃঙ্খল 
সেকালের নারীগণ সমাজে তাহাদের প্রাপা | স্থাপন করিতেন। এইরূপ গৃহিীপনার 

স্কান অধিকার করিয়া মর্ধাদা সহকারে বজ্ঞ ' জনা ঠিন্দ্রদণী সেই প্রাচীন সময় হইতে 
সম্পাদনে সহায়তা করিয়! এবং সমাজে স্ব স্ব, অদ্য পধান্ত জগতের সর্বত্র আদৃত ও সম্মা- 
পবিত্র মহিম! বিস্তার করিয়া কালযাপন ' নিত। তথাপি গুপ্তপ্রসবিনী (২া২৯১) 

করিতেন | যে বিদ্বধী «খধি” বিশ্ববারা | ভ্রীতরহিতা বিপথগামিনী ও পতি-বিদ্বেষিণী 
খখ্ধেদের মন্্ব রচনা করিরাছেন, হিন্দু দ্রষ্টাচারিণী ভার্যযার (৫1৫) উল্লেখ আছে। 
মাক্তই সমাদরে তাহার চিত হৃদয়ে ধারণ দশম মগুলের ৩৪৪ খকে কথিত আছে, 
করিবেন । ধর্শানিষ্ঠ বিশ্ববারা নিজে খক্- | “পাশার আকর্ষণ বিষম কঠিন, যদিষ্কাহার 

স্তোত্র প্রণয়ন করিয়া নিজে যজ্ঞাহুতি ' ধনের প্রতি পাশার লোভৃষ্টি পতিত হয়, 

করিতেন এবং দম্পতিরা দেহমনোবাকৃসংঘত , তাহা হইলে তাহার পত়ী পর্যন্ত ব্যভিচারিণী 
হইরা দাম্পত্য জীবন যাপন করুক, নির্বন্ধা- . হয়।” 
তিশয় সহকারে অগ্রিদেবের নিকট এই প্রকার ূ পিতামাতারা কনাদিগকে শ্বামিমনন 

স্ততি করিতেন । (৫1২৮1৩)* খখ্েদে এইরূপ ৰ বিষয় অধিকার দিতেন ; একবারে তাভা- 

অনেক রমণী খধির" প্রমাণ রহিয়াছে । দিগের অভিমত না জানিয়া বিবাহ অন্বন্ধ 

সেকালে কন্যামাত্রেরই বিবাহ দিতে |স্তিৰ করিতেন নাঁ। কিন্ত সকল স্থানেই 
হইবে, এমন কোন নিয়ম ছিল না। পরন্ | যে কন্যার! সং বরে স্বয়ংবর করিতেন, তাহা 
কন্তারা কেহ কেহ আমরণ পিতৃগ্রহে অনুঢ়া- 2 হয়। কিন্তু যে য়া ভদ্র, 

বসান থাকিত, এবং পৈতৃক সম্পত্তি দাবী টু 1২। ১৭1 ৭খকের সায়ন ব্যাখা! নিকেতন 
লীনপাশ। 

পাশা 

সাপ পাপী সপ 

* প্রথম" খকে আছে “ বিশ্ববার! পুর্বাভিনুখী ! “পতিং অলভমানা সতী দুহিতাঁ সমানাৎ আজ্মনঃ 

হইয়া এবং দেবগণের স্তবোচ্চারণ পূর্বক হবাপাত্র | পিত্রোশ্চ সাধারণাৎ সদসঃ গৃহাৎ্ড* ** যথা ভাগং 

লইয়া অগ্নির অভিমুখে গনন করিতেছে ।” অন্রি] যাচতে।" ইহা হইতে সপষ্ট অনুমান হয়) অনুঢ়া 
গোত্রজ! বিশ্ববার! নাম্মী রমণী এই হৃক্তের খষি। তিনি | কনা! পিতৃসম্পর্তির অংশ পাইন্ডেন। প্রাচীন 

৩খকে বলিতেছেন “হে অগ্নি আমাদিগের বিপুল | শনুশ্বতিতে “কনা। খুমতী হইয়। আমরণ গৃহে 

এহ্বধোর নিমিত্ত শক্রগণকে দমন কর, তোমার ৷ থাকুক, তথাপি পিতা তাহাকে গুণহীন বঙ্ধে সম্প্রদন 

দাপ্তি সকল উৎকর্ষ লাভ করুক; তুমি দাম্পত্য ূ করিবেন না” এবং অন্যত্র “ভ্রাত।র! অনুঢ ভগিনী- 

র 
সপ্বন্ধ হুশৃঙ্খলবন্ধ কর, এষং শক্রগণের পরাক্রম | দিগকে স্ব স্ব অংশ হইতে এক চতুর্থাংশ প্রদান 

আক্রমণ কর |” বিশ্ববার! দেশ-হিতৈমখায় অন্ু- | করিবেন, না দিলে অধোগতি প্র।প্ত হইবেন" এই 

প্রাণিত। ঈপপিধি আছে। 



চৈত্র, ১২৯৭ 1) 

নয়। কেহ কেহ “কেবল অর্থেই গীত 

হইয়া! নারীসহবাঁসাভিলাষী মনুষ্যের প্রতি 

অন্ুরক্ত হয়। কিন্ত যে স্ত্রীলোক ভদ্র 
যাহাঁর শরীর সুগঠন, সেই (কন্যা ) অনেক 

শোকের মধ্য হইতে আপনার মনোমত 

প্রিয়পান্রকে পতিত্বে বরণ করিবে |» 

(১০২১২) এক সময়ে হিন্দুদের মধ্যে যে। 

স্বয়ংবর, প্রথা প্রচলিত ভইয়াটিল, আঁমর। । 

'উদ্ধত খকে তাহারই পৃর্বাভাস পাইতেছি। 

তথাপি কন্যা শ্বামিবরণে পিতা মাতার 

আঁদেশ উপদেশে চালিত হই, 

কোন সন্দেহ নাই; এবং তাছা হওয়াও 

পিতৃবৎসল। কন্য।র পন্ষে একান্ত স্বাভাবিক । 

'এখনকার ন্যাঁয় সেই প্রাচীন সময়েও পিতা 

মাতা কন্যাকে রত্ু।লঙ্কারভূঘিতা করিয়। 

সম্প্রদান করিতেন, তাহা বলা নিশস্রযো জন । 

ববাহ জন্বন্ধীয় আচার এবং স্বামিক্সী 
প্রতিজ্ঞা বন্ধন সর্বপ্রকারে বিবাভেটিত 

বলিয়া বোধ হয়। ষে প্রণালীতে বিবাহি 

কার্ষা সম্পর হইত, খ্গ্েদের সর্বশেষ মণ্ডল 

(৮৫ ক্ন্ত) হইতে তাহার মনোহর বর্ণনা 

উদ্ধৃত করিতেছি । পাঠকবর্গ প্রথম খকে 
দেখবেন যে, অস্বভাবিক বাল্যবিবাহ প্রথা 

তখন প্রচলিত ছিল না। পরস্থ কন্তাদের 

কোন সন্দেহ নাই। “২১ | হে বিশ্বন্থ 

হিন্দু-আর্ধ্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস। 

তাহাতে 

৬১৭ 

ভাগন্বরূপ জন্মিয়াছে, তাহার বির অবগত 

হও ২২। হেবিশ্ববস্থ ! এই স্থান হইতে 
গাজোখান কর। নমস্কারদ্বারা তোমাকে 

পূজা করি। নিতম্ববতী অনা অবিবাহিতা 
নরীর নিকটে যাঁও, তাহাকে পত্ী করিয়। 

৷ স্ামি-সংসগিনী করিয়া দাও । ২৩। যে সকল, 
গথ দিয়া আমাদিগের বন্ধুগণ বিবাহের জন্য 

কন্ঠা| প্রার্থনা করিতে যাঁন, সেই সকল পথ 
যেন সপ্ল € কণ্টকবিহীন হয়। অর্ধযম! এবং 

ভগ আমাদিগকে উত্তমরূপে লইয়া চলুন । 
র হে দেবগণ ! পতিপতী যেন পরম্পর উৎ- 

। কষ্টরূপে গ্রাথিত হয়। ২৪ । হে কন্যা! সুন্দর 
হভিধাঁরী স্ুর্থ্যদেব যে বন্ধনের দ্বারা তোমাকে 

বদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই বরণের বন্ধন হইতে 

তোমাকে মোচন করিতেছি । যাহা সত্যের 

আাধার, যাহা সতকর্দমের আবাসস্থানস্বরূপ, 

৷ এইবূপ স্থানে তোমাকে নিরুপদ্রবে তোমার 
' পতির সহিত স্থাপন করিতেছি। ২৫। এই 

। নারীকে এই স্থান হইতে মোচন করিতেছি, 

ৃ অপর স্থান হইতে নহে । 1 ২৬। (হে কন্যা) 

৷ গৃধা তোমাকে হস্তে ধারণ করিয়! এ স্থান 
হইতে লইয়া যাউন। অশ্বিদ্ধয় তোমাকে 

পা শি ৯ শিশিীশীশশীট িী্পাঁশিাীটিশাীপীশীশী 

৷ রথে বন্ধন করুন। গৃহে যাইয়! গৃহের কর্রী 

( হও । তোমার গৃহের সকলের উপর প্ররতৃত্ব 
যৌবন উপস্থিত হইলে বিবাহ হইত, তাহাতে কর। ২৭। এই স্থানে সন্তানসন্ততি লাভ 

করিরা তোমার প্রীতি লাভ হউক । এই 

€ বিবাহের দেবতা )! এই স্থান হইতে ূ গৃহে সাবধান হইয়া গৃহকার্য্য সম্পাদন কর। 
গাজ্রোখান কর, যেহেতু এই কন্যার বিবাহ 

হইয়াছে । নমস্কার ও স্তবের দ্বারা বিশ্ব- 

বস্থকে,স্তব করি। আর যে কোন কন্যা 

পিতৃগৃহে বিবাহলক্ষণযুক্তা হইয়া আছে, 
তাহার নিকট গমন কর*; সেই তোমার 

*বিশ্বাবহ বিবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । বিবাহ 
হইয়া গেলে তাহার অধিষ্ঠাতৃত্ব খাকে পা। 

। এই স্বামীর সহিত আপন শরীর সম্মিলিত 
কর, বুদ্ধাবস্থ। পর্য্যন্ত নিজগৃহে প্রভূত্ব কর। 

৩৩। এই বধূ অতি লক্ষণাঁধতা, তোমরা 

এস, এ সৌভাগ্যবতী অর্থাৎ 'শ্বমীর প্রিয়- 
পাত্রী হউক, এইরূপ আশীর্বাদ কয়! নিজ 

পাাস৭ ৬ আহক পাচারকালে 

+ অর্থাৎ পিতৃকুল হইতে মোচন করির। ন্বামিকুলে 

গ্রথিত করিলাম । 



৬৯৮ 

দুষিত, অগ্রাহ, মালিন্যযুক্ত ও বিষযুক্ত । 

ইহ ব্যবহারের যোগ্য নহে । যে ব্রহ্ষনামা 
খত্বিক বিদ্বান,সে বধূর বস্ত্র পাইতে পারে (১) 
৩৯। অগ্নি, লাবণ্য ও পরমায়ুঃ দিয়া বনি- 

তাকে প্রদান করিলেন। এই বনিতার 

পতি দীর্ঘাযুঃ হইয়া! একশত বৎসর জীবিত 
থাকিবে । ৪০1 (হে কন্তা ) প্রথমে 

বিবাহ করে, তোমার তৃতীয় পতি অশ্ব, 
মনুষ্য সন্তান তোমার চতুর্থ পতি । (২) ৪১। 

বের বলিতেছেন) সোম সেই নারী গন্ধর্বকে 
দিলেন, গন্ধব্ব অগ্নিকে দিলেন, অগ্নি ধন- 

পুক্রসমেত এই নারী আমাকে দিলেন। (৩) 
৪১। হে বরবধূ! তোমরা এই স্থানেই 

উভয়ে থাক, পরম্পর পৃথক হইও না; নানা 
খাদ্য ভোজন কর, আপন গৃহে আসিয়া 

পুক্রপৌত্রদিগের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ ও 
ক্রীড়া বিহার কর। ৪৩। (বরবধূ বলিতে- 

ছেন) প্রজাপতি আমাদিগের সম্তভানসন্ততি 

উৎপাদন করিয়া দিন, অর্ধমা আমাদিগকে 

বৃদ্ধাবস্থ। পর্য্যন্ত মিলন করিয়৷ রাখুন ! হে 

বধূ! তুমি উৎকৃষ্ট কল্যাণসম্পন্ন হইয়া! 

পতিগৃহে অধিষ্ঠান কর। আমাদিগের 

দাসদাসী এবং পশ্ডগণের মঙ্গল বিধান কর। 

€১) খকবেদের সময়ে আচার এই ছিল। এক্ষণে 

যেমন নাপিত বিবাহের বস্ত্র লাভ করে, তৎকালে 

সেই বন্ত্র খত্বিকের প্রাপ্য ছিল। 

(২) মনুষ্য জীবনের সীমা খখেদের শতবৎসর বর্ষ। 

ধখেদের অনেক স্থলে এইরূপ উল্লেখ আছে। সহস 
বৎসর খবিদের পরষায়ুর গল্প পৌরাণিক সময়কার 
সৃষ্টি । 

(৩) কন্যাকে বৌধ ভয় সোম ও গম্ধর্ধ ও অগ্ির 
নিফট সমর্পণ করিয়া পরে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইত । 

নব্যভারত | 

কর। ৩৪। এই বত 

অফ্টম খণ্ড, দ্বাদশ সংখ্যা । 

৪৪1 তোমার চক্ষু যেন দোষশুন্ত হয়, তুমি 
পতির কল্যাণকরী হও, পশুদিগের মঙ্গল- 

কারিণী হও $ তোমার মন যেন প্রফুল্ল এবং 
লাবণা যেন উজ্জল হয়। তুমি বীরপুত্র- 
প্রসবিনী এবং দেবতাদিগের প্রতি তক্ত হও। 
আমাদিগের দাসদাসী ও পণুগণের" মঙ্গল 
বিধান কর। ৪৫। হে বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্্র! 
এই নারীকে তুমি উৎকৃষ্ট পুত্রবতী ও 
সৌভাগ্যবতী কর। ইহার গর্ভে দশপুক্র 
সংস্থাপন কর। পতিকে লইয়া একাদশ 
ব্যক্তি কর। ৪৬। বধূর প্রতি) তুমি শ্বস্ত- 

রের উপর প্রূত্ব কর, শ্বক্রকে বশকর, 
ননদ ও দেবরগণের উপর সম্রাটের ন্যায় 

হও। ৪৭ | (বরবধূ বলিতেছেন ) তাবৎ 
দেবতাঁগণ আমাদিগের উভয়ের হদয় মিলিত 

করিয়া দিন। বায়ু, ধাতা ও বাপ্দেকী 
আমাদিগের উভয়কে পরস্পর সংযুক্ত 

করুন্।” 
উদ্াাহরণটী সুদীর্ঘ হইলেও পাঠকের 

পক্ষে তাহ! বিরক্তিকর হইবে না।. বিবাহ 

দিনে যে সমুচিত আচার ব্যবহার হইত, 
এবং যুবতী নববধূ স্বামি-গৃহে ও স্বামি-ৃদয়ে 

যে অধিকার প্রাপ্ত হইতেন, এই মন্ত্র হইতে 
তাহা ম্পই্বূপে জানিতে পারি। 

অপরাপর জাতি এবং আপরাপর দেশের 

স্তায় ভীরতবর্ষেও প্রাচীন সময়ে হিন্দু রাজা 

ও ধনাঢ্য ব্রাঙ্গণের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত 

ছিল। সপত্ী বিদ্বেষ বহু বিবাহের অবস্থাস্তাবী 

ফল; এবং খখ্বেদের শেষভাগে দশমমগ্ডলের 

১৪৫ ও ১৫৭ স্থক্কে স্ত্রীরা সপত্বীদিগকে 'অভি- 

সম্পাত করিতেছেন,তাহার প্রমাণ রহিয়াছ। 

খগ্বেদের সর্বশেষ ভাগে এই কুপ্রথা প্রবল 
হইয়া থাকিবে, কারণ প্রথম নয় মণ্ডলে 
কদাচিৎ বছ বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়) 



চৈত্রে, ২২৯৭1) 

দশম মগুলের ১৬২, ১৮৩, ও ১৪ স্ক্তে 

গর্ডাধানের্ উল্লেখ আছে। ৫1৭৮৭ খাকে 
কত কর্মের কথা রহিয়াছে। ৩1৩১ সুক্তে 

উত্তরাধিকারের বিধি সম্বন্ধে যে ছুইটী খক্ 

আছে, তাহা আজ গুরুতর বিবেচনায় এস্থলে 

উদ্ধত করিতেছি “)। পুর্হীন পিতা রেতোধা 
জামাতাকে সন্মানিত করতঃ শান্ত্রানুশাসন 

ক্রমে ছুহিতাজাত পৌত্রের নিকট গমন 

'করে। (পুত্র) পিতা ছুহিতার গর্ভ হইবে 
বিশ্বাম করতঃ প্রসন্ন মনে শরীর ধারণ 

করে। * ২ ওরস পুত্র ছুহিতাকে পৈতৃক 

ধন দেয় না। তিনি উহাকে বিবাহ দিবেন। 

য্দি পিতা মাতা পুত্র ও কন্যা উভয়কেই 
উৎপাদন করেন,তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে 

একক্কন উৎকৃষ্ট ক্রিয়া কর্শ করেন, এবং 
অন্য, সম্মানিত।1+ তৃতীয় মণ্ডলের ৩১ 

, হুক. 
হিন্দুদিগের দায়ভ(গের এই প্রথম 

অন্কুর। পুত্র ও কন্ট উভয় বর্তমানে পুত্র 

পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী, আর পুত্রাভাবে 

দৌহিত্র অধিকারী। দেখিতে নিম্োদ্ধ ত খকে 

দত্তক গ্রহণ করিবার সুত্রপাঁত পাওয়া যাঁয়। 

«৭ | অঞ্ধণী ব্যক্তির ধন পর্য্যাপ্ত হয়, অতএব 

আমর! নিত্যধনের পতি হইব । হে অগ্নি। 

যেন অপত্য 'অগ্তজাত' না হয়। অবেত্তার 

পথ জানিও না। ৮। অন্তজাত পুত্র স্ুখ- 

কর হইলেও তাহাকে পুত্র বলিয়! গ্রহণ 

করিতে বা মনে করিতে পারা যায় না। 

আর সে পুনরায় আপন স্থানেই গমন করে। 

অতঞ্বু 'অল্নবান্ শক্র নাশক নবজাত পুত্র 

*পূর্ধ্বকালে পুত্র না হইলে কন্যার বিবাহ দ্বিবার 

সময় জামাতার সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করা হইত 

বে, কন্যার পুত্র কন্যার পিতার হইবে। কন্যার 

পূজ দৌহিত্র হুইয়াও পৌত্রের কার্য করিবে। 

_ছিনছু আর্ধ্যদিগের প্রাচীন ইতিহাল। ৬১) 

আমাদের নিকট আগমন করুক |» 
মণ্ডল ৪র্থসুক্ত। 

এই পরিচ্ছেদে বিবাহ ও দাঁ়ভাগের 
কথা লিখিরাছে। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার কথা 

আনুষঙ্গিক হইবে না। খণ্বেদের ধম নর- 

কের দেবতা নহেন, তিনি ন্যায়বান্ ব্যক্ডি- 

দের শ্বর্গের দেবতা, এবং মৃত্যুর পরে নত 
লোকের পুরস্কার দাতা । দশম মণ্ডলের 

১৪ সুক্ত হইতে কতিপয় খক্ উদ্ধত করি- 

তেছি--৭। ধেজ্ঞকর্তা ব্যক্তির মৃত্যু হইলে 
তাহাকে সম্বোধন করিয়া! এই উক্তি) আমা- 

দিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে পথ দিয়! ষে স্থানে 

গিয়াছেন, তুমিও সেই পথ দিয়া সেই স্থানে 
যাঁও। সেই যে ছুই রাজা যম আর অরুণ, 

তাহারা সুধা প্রাপ্ত হইয়া আমোদ করি- 
তেছেন, তাহাদিগকে ষাইয়া।দর্শন কর। ৮। 

সেই চমৎকার স্বর্গধাম পৃতৃলোকের সঙ্গে 
মিলিত হও, ও যমের সহিতও ধর্মানুষ্ঠান 

ফলের সহিত মিলিত হও। পাপ পরিত্যাগ 
পূর্বক অন্ত নামক গৃহে প্রবেশ কর এবং 

উজ্জ্বল দেহ ধারণ কর। ৯। (স্মশানদাহ 

কালে উক্তি) হে ভূত প্রেতগণ ! দূর হও, 
চলিয়া ষাও,সরিয়া যাঁও,পিতৃলোকেরা তাহার 

জন্য এই স্থান প্রস্তত করিয়াছেন। এই 
স্থান দিব! দ্বারা, জল দ্বারা, আলোক ছার! 
শোঁভিত। যম এই স্থান মৃত *ব্যক্তিকে 

দিয়া থাকেন । ১০। হে মৃত! এই যেছুই 
[ধম দ্বারবর্তী] কুকুর, যাহাদিগের চারি চারি 
চক্ষুঃ ও বর্ণ বিচিত্র, ইহাঁদের নিকট দিয়া 
শীঘ্র চলিয়া যাঁও। তৎপরে যে সকল 

স্থুবিজ্ঞ পিতৃলোঁক যমের সহিত সর্বদা আমোদে 

কাঁলক্ষেপ করেন, তুমি উত্তম পথ দিয়া 
তাহাদিগের নিকট গমন কষ। ১৯। ছে 

যম! তোমার প্রহরীস্বরগ যে ছুই কুছধুর 

সপ্তম 



৬২০ 

আছে, যাহাদিগের চারি চারি চক্ষু, যাহারা 

পথ রক্ষা করে, যাহাদ্দিগের দৃষ্টিপথে সকল 
মনুষ্যকেই পতিত হইতে হয়; তাহাদিগের 

কোপ হইতে এই মৃত ব্যক্তিকে রক্ষা কর। 

হে রাজ! ! ইহাকে কল্যাণভাগী ও নীরোগী 

কর।”” বৈদিক যুগে পরকালের স্থখসন্বন্ধে 

লোকের যে প্রকার বিশ্বাস দীড়াইয়াছিল, 
পূর্ব উদ্ধৃত হৃত্ত হইতে তাহা! জানা 
বাইতেছে। 

প্রাচীনকালে মুতদেভ দাহ না করিয়। 

সমাধি করিত, এমন কথা কোন্ কোন্ 

মন্ত্রে পাওয়া যায়? “১০ হে মৃত! এই 

জননীস্বরূপ! বিস্তীর্ণ পৃথিবীর নিকটে গমন 

কর। ইনি সর্ধব্যাপিনী। ইহার আকৃতি 

স্থন্দর। ইনি যুবতী স্ত্রীর ন্যায় তোমার 
পক্ষে রাশাকৃত মেষলোমের মত কোমল স্পর্শ 
হয়েন। তুমি দক্ষিণা দান অর্থাৎ যজ্ঞ 

করিয়াছ। ইনি যেন নিতি হইতে তোমাকে 
রক্ষা করেন। হে পৃথিবী ! তুমি এই মৃতকে 
উন্নত করিয়া রাখ, ইহাকে পীড়া দিও না। 

ইহাকে উত্তম উত্তম সামগ্রী, উত্তম উত্তম 
প্রলোভন দাঁও। যেরূপমাতা আপন অঞ্চলের 

দ্বারা পুত্রকে আচ্ছাদন করে, তদ্রপ তুমি 

ইহাকে আচ্ছাদন কর। ১২। প্রথিবী উপরে 

স্তপাকার হইয়! উন্তমরূপ অবস্থিতি করুন। 

সহস্র ধুপি, এই মৃতের উপর অবস্থিত 
করুক। তাহার! ইহাঁর পক্ষে ঘ্বৃতপুর্ণ গৃহ- 
স্বরূপ হউক। প্রতিদিন এই স্থানে তাভার। 
ইহার আশ্রয় স্থান স্বরূপ হউক ।” দশন 

মণ্ডল ১৮ সুক্ত। 

বৈদিকযুগে যে শবদাহ করা হইত, 

ভাহারও প্রমাণ পাওয়া! যায়--“হে অগ্নি! 

এই মৃত ব্যক্তিকে একেবারে ভন্ম করিও না, 

ইহাতে ক্লেশ দিও না। ইহার চর্ম বা 

নব্যভারত। (অঙ্টম খণ্ড, দ্বাদশ সংখ্যা । 
পপি পি সন স্ 

ইহার শরীর ছিন্ন ভিন্ন করিও না। হে 
জাতবেদা! যখন ইহার শরীর তোমার 

তাপে উত্তমরূপে পন্ক হয়, তখনই ইহাকে 
ইহলোকের নিকট পাঠাইয়। দাও 1”১০।১৬।১ 

দশম মণ্ডলের ১৮ মন্ত্রে বিধবা বিবাহ 

বিধেষ়, তৎসন্বন্ধে যে সুবিখাত ছুইটী খক্ 
রহিয়াছে, এস্থানে তাহা উদ্ধত্ত করিতেছি। 
“৮ হে নারী ! সংসারের দিকে ফিরিয়॥ চল ! 

গাত্রোখান কর, তুমি যাহার নিকট শয়ন 

করিতে যাইতেছ, সে গতাস্ু হইয়াছে, 
চলিয়া এস। যিনি তোমার পাঁণগ্রহণ 

করিতেছেন এবং বিবাহ করিতে প্রস্ততি, 

সেই পতির পত্রী হও ।"” 
সায়নাচার্ধা তৈভ্ভিরিয়া আরণ্যকে এই 

খক উদ্ধত করিয়া তাহার যে বাখ্য। 

করির।ছেন, আমি তাহার 'অনুসরণ কপির 

বাঙ্গালা অন্থবাদ করিলাঁম। উক্তম্থলে- মে 

দিধীযু শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষায় 

তানার একভিন্ন ছুই অর্থ নাই- স্ত্রীলোকের 

দ্বিতীয় স্বামীকে “দিধীযু” বলে। অন্ত্যেষ্টি 
ক্রির] সম্বন্ধে শ্রীদ্ক্ত মহাপগ্ডিত রাঁজেন্্রলাল 

মিত্র মহাশয়ের এক প্রবন্ধের শেষাংশ 

নিয়ে উদ্ধত করিতেছি) “বৈদিকযুগে যে 

বিধবার বিবাহ প্রচলিত ছিল, ততসন্বন্ধে 

অনেক 'মকাট্য যুক্তি ও নিঃসন্দেহ প্রমাণ 
রঠিয়ান্ছে। সংস্কৃত ভাষায় অতি প্রাচীন সময় 

হইন্তে বিধবাবিবাহকারী পুরুষকে “দিধীবু”, 

দ্বিতর-পতি বিবাহকারিণী বিধবাকে পরপুর্ব্বা, 
'একং বিধবার দ্বিতীয়-পতির ওরসজাত 

পুর্রকে “পৌনর্ভর' বলে । এই সকল গ্রামাণই 
যথেই ।” 

নিতান্ত ছুঃখ ও লজ্জার সহিত উপসংহার- 

কালে আমর! এই শুক্তের অন্যতম খক্ 
উদ্ধত করিক্েছি। এই খকের কোন 
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অপরাধ নাই, কিস্ক' ইহাব পরিবর্তন ও | মূলে “আবো হস্থ জনধঃ যোনিংঅগ্রে” 
দুষ্ট অর্থ কল্পনা কবিযা দৃতীদাহ নামক | আছে। বিধবা দাহেব কথ! কুজাপি নাঁই। 
সা দাহ-প্রথাব সমর্থন চেষ্টী কবা | উদ্ধৃত খকেক শেষোক্ত “আশ্রে” শবকে 
হইয়াছিল। এই নিষ্টব প্রথা খখেদ-সম্মত আগ্নঃ” এইবপ পবিবর্তন কবিযা, মূলেব 

কাম্য সহেং। ১০।১৮।৭ খক্টী এস্কনে পবিবর্ধন এবং কদর্ধ্য কল্পন! পূর্বক বাঙ্াল+- 

অনুবাদ কবিতেছি, অন্থোষ্টিক্রিধার পৰ দাশব পণ্ডিভেব। জঘনা বিধবাদা প্রথাপ 

গৃহস্থ নারীগণেন পুনবাষ গ্রন্থে আসিবাব সমর্থন চেষ্টা কবিয়াছিলেন। আধুনিক 

কথা বশিয়াছে মাত্র। “এই সকল নারী রপ্রথাণ্ডল সপ্দক্ষণাণ্থ কপট বাবসাঁধি- 

বৈধব্য ভঃখ অন্তভব না কবিযা "নামত ণণ প্রাচীন শান্ধর সে ভবি ভুবি অযথা! 

পতি লাভ কবিষা অঞ্জন ও ঘ্বাতন সহিত ১ মিথা। গর্থ বলিষান্ছন, তাহার 

গৃভে প্রাবশ করুন। এই সবল বধ মশ্র শ্ধ্য এই কাঁধাটা পর্বাস্পক্ষা বিশ্মঘকর 

পাঁত না কবিযা বোঁগে কাতব না হইয়। | 9 জঘন্য 
উত্তম উত্তম বত্ব খাঁবণ কবিযা ( সবলেব ): 

অ-প্র-আশমন কগ্ন এ বপ্মশ্চন্ত্র দু 

সরস্বতী পু । (১) 
এক সময কেহ জিজ্ঞাসা বপিষা | ক্গানে সপক্ষতীণনালে অগ্নৎ মৈমাপনবৈদ্বি। 

ছিলেন,_-আমব' মাঁটিব সবস্ব হী প্রজা ববি, মা স্থাতিশ্চ *বকুচ% সচিব" লবিসপ্সর্দ ॥৮ 

কেন? এ দোশ কি এইকপই সবস্বতীব | প্রণাদাঁনী পণ্যজননী ও পুণাতীর্ঘস্বকপিনী 
পূজী হইত * আমি তত উত্তল দিষ। | লন, যন্ত দিন আম! পুণ্য সাধুশণেৰ 

ছিলাম,__না মহাঁশয । এই ভাবতভমি যত | গবাধা। ও ্সিতনপিনী ছিলেন, যত দিন 

দিন প্রকৃত সাবস্বত আশ্রম ছিল, তত দিন ; ভিনি তপস্থিগণেক ভপ-1কপিণী & তপস্তাব 
ভগবতী মৃন্মমী ছিলেন না চিন্মধী ছিলেন। | ম্াপ্রকৃতি ছিলেন, তত দিন ভাঁবতবর্ষে 

যতদিন ম1 সবন্বতী,_- ভাহাঁব চিন্মমী 'জ্যাতিন্ম্ফী মু্িব পুজা 

“পুণ্যদা পুণ্যজননী পুণাতীথন্ববপিণী । হইত  ভক্তগণ সেই জন্*গ্রিকপিণী ব্রহ্ম- 

পুণাবন্ডিনিষেব্য চ স্থিতিঃ পুণ্যবতাঁং সদা । | মধীব তেজঃগ্রভাষ তৃণকান স্যায় সমস্ত 
তপস্থিনা" তপোঁ্ধপা তপস্তকববূপিণী । | কলুষবাশি দগ্ধ কবিত ১ সেট জ্ঞানমন্্ সব- 
কৃতপাপেখ্সদাতায় জলদপ্িস্ববপিণী | স্বতী-সলিলে নিমগ্ন হইয়ী বৈকুঠধঃমে গমন- 

বাজরিগার হারা 
পক 

(১) এ প্রস্তাবে ষে সকল তটাচাষ্য মহ।শযের কথ। বলা হইয়াছে, তাহ? পাবগুগঞ্েযই পক্ষে, আর ধাছার 

ভক্কিভাবে বিদ্যাদ্দেবীব পূজ। করিষ!। থাঁক্কেদ, সেই পূজনীঘ আচাষ্যগণ আমাদেয় পরমারাধ্য গ% 

৭৯৯ 



লাভ করিত। ক্রমে টু ভারতবর্ষ পূজার ন্ আমরা ম সরস্বতীকে 
সারম্বত আশ্রম ঘুচিয়া পাষড-ভুমিতে পরি- | বিসর্জন দিয়। থাকি; এটা মড়ীর উপর 
ণত হইতে লাগিল, মা সরস্বতীও আমাদের ; খাঁড়ার ঘা, কেন নাআমরা বহুকাল হইতেই 
ছর্দীশ। ভাবিয়! ভাবিয়! “মাটি” হইলেন, তাই ; মাকে অতল জলে বিপর্জন করিয়াছি। 
আমর! এক্ষণে মাটির সরম্বতী পুজা করিয়া ; এক্ষণে তাহার পরিবর্তে ছষ্ট সরম্থতী আসিয়! 
থাকি। ূ আমাদের ঘাড়ে চাপিয়াছেন ; তিনিই বৎ 

খ্যাতনাম! স্বর্গীয় জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন | সর বংসর মৃগ্মরীরূপে ভট্টাচার্য মহাশয়- 
শ্ীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের দারুম়ী মুর্তি দেখিয়া | দ্িগের টোলে আসিয়! দর্শনী কুড়াইর়া 
খেদ করিয়া বলিয়াছিলেন,_- থাঁকেন। পুজার পরদিনেই ভে ভ", কা 
“একা ভাধ্যা পরকৃতিমুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া | কদ্য পরিদেবনা, টোলে আর সন্ধ্যা দেওয়া 
পুত্রোৎপ্যেকো ভূবনবিজয়ী মন্সথো ছুনিবারঃ।| হয় না। স্থানত্রষ্ট শৃগাল, কুকুর ও বিড়াল 

শেষ: শয্যা শয়নসুদধৌ বাহনং পর্নগারিঃ : প্রভৃতিরা পুনরায় আসিয়া স্ব স্ব স্থান অধি- 
878571555 | কার করে। এ সকল কৃতজ্ঞ জস্তরাই আশ্র- 

এক ভার্ধ্যা ্বভাঁবত বড়ই পবা,  ফবদাতা ভট্টাচার্যদিগের নিত্যক্রিয়া সম্পন্ন 
আর ভার্ধ্যা স্বভাবত বড়ই চপলা; | করে, “যজন” 'যাজন” “অধ্যয়ন” “অধ্যাপন, 
পুত্র এক বিশ্বজরী ছুরস্ত মদন, ৷ ও প্দান, প্রকারান্তরে উহারাই সম্পন্ন করে, 
সমুদ্রে সর্পের শয্যা, বিহঙ্গ বাহন; (২) বকর্ম্বের মধ্যে কেবল “প্রতিগ্রহ” কার্যটি 
এ সব ঘরের ছঃখ দিবা বিভাবরী,  : : ভষ্টাচাধ্য মহাশয়ের স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়া 
ভাবিয়া ভাবির কাষ্ঠ হয়েছেন হরি । ' থাকেন । ভট্টাচার্য্েরা অতি দয়ালু, বং- 
এইরূপে আমাদের হাতে পড়িয়া! সকল | সরের মধ্যে একটি দিন মাত্র ই সকল জন্তুর 

দেবতাঁই মাটি হইয়াছেন, কেহ কাঁষ্ঠ হইয়া 

ছেন, কেহ ব৷ পাথর হইয়াছেন । 

ভক্তচূড়ামণি তুলসীদাস বলিয়াছিলেন,__ 
তুলসী পিঁদনে হরি মেলে তো, 
মেয় পেঁদে কু'দা আউর্ ঝাড়.) 
পাথর্ পুজনে হরি মেলে তো, 

আশ্রমপীড়া উৎপাদন করেন । 

আমাদের পরম পুজনীয় শ্রীযুক্ত ঈশ্বর- 

চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পঠদ্দশায় অধ্যা- 

পকের অন্গরোধে মৃণুয়ী সরম্বতীর একটি স্তব 

লিখিয়াছিলেন। সত্যপ্রিয় ছৃরসিক অধ্যাপক এ 

সুমিষ্ট স্তবটি দেখিয়া আমোদ করিয়াছিলেন | 
মের়.পুজে পাহাড় ॥ স্তবটি এই,__ 

(২) স্বভাবত বড়ই প্রবলা' ভার্ধ্যাটি সরন্যতী ; | ৃগ্যয়ী সরন্থতীর স্তব। . 
স্মভাবত বড়ই চপলা' ভার্ধ্যাটি লক্ষ্মীঠকুরাপী, ইনি লুচী উত্তম: -কচুরী-মতিচুর-শোৌভিতম্, 
কোথাও স্থির থাকিতে পারেন না । জগন্নাথ অর্থ।ৎ জিলেপি-দনেশ-গজা-বিরাজিতম্। 
নারায়ণের এই ছুইটি ভার্ধযা। বিহঙ্গ অর্থাৎ গরুড়- 
পক্ষী ইঙ্ার বাহন। শিবের ভাগ্যে তবু একট! মহা জযাদিগ হিযানিম 
ঝাড় ভুঠিয়াছিল, কিন্ত ইহায় ভাগ্যে একটা চতুষ্পলও সরন্বতী সা জয়তান্গিরস্তরম্ ॥” 

ছে দাই। কিন্তু সেই ফলারইবা এখর্ কোথায় ? 
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লুচি গুটির বাড়ী পাইলেও খাই; চুরি | জঙ্গল থাকায় তীহাকে সকলে 'বুনো রামি- 
চুরি করিতেও ক্লাজি আছি; মতিচুর প্রচুর | নাবাঁণ বলিত। প্তকুলজীবন মহারাজ 

খাইলেও আশ মিটে না) এ ক্ষুদ্র লিপি | কষ্চচন্ত্র সময়ে সময়ে ভট্টাচার্ধ্যগণের কুটারে 
জিলিপির মহিম। কি বর্ণিবে ? সন্দেশে ছেষ 
কোঁনিও.কাঁলেই নাই) বলিতে কি, পেটে র 

আতিথ্য গ্রহণ করিয়। স্বচক্ষে তাহাদের অধ্যা- 

পনাকাধ্য দেখিয়া গুণোচিত দানে মানে 

ঠীই নাঁহইলেও মিঠাই খাইতে পবাজ্মুথ ৷ সকলকে পবিতুষ্ট কবিয়া আসিতেন। তিনি 
নহি । কিস্ত পাই কোথা? 
ভট্টাচার্ধা মহাঁশষের1! যে দর্শনীটি হস্তগত | হইলেন, 

এখনকার | একদিন বুনো! বামনাবাঁয়ণেব গৃহে উপস্থিত 

দেখিলেন,--ভট্টাচার্ধয মলাঁশয় 

কবিষাই বিদাষ কবেপ। তুমি নিমন্্ণে যাও বাটাব বশ্নিঃ প্রাঙ্গণে ছাব্রমগুলে পরিবেষ্টিত 
আব নাই যাও, দর্শনীটি কিন্কু তোমাকে | হইষা অধ্যাপনা কবিতেছেন। ত্রাক্ষণ অধ্যা- 

দিতেই হইবে, ববং নীলের দাদন হইতে 
পরিত্রাণ আছে, কিছু পুজা দর্শনীব হত্ত 
হইতে পবিত্রাণ নাই। 

বঙ্গদেশে কিন কিছুকাঁল পূর্ব্বে এপ 

চর্দিশছিল না; নবদ্বীপ প্রস্ততি স্থান সক- 
লই তাহাঁব সাক্ষী। এস্থলে ততৎকালেন 
“একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি । বাঁজা কৃষ্ণচন্দ্র 
সময়ে নবদ্বীপে বামনাবাধণ নামে এক অধ্যা- 

পক ছিলেন । তিনি সর্বশাস্ত্রেব অধ্যয়ন ও 

অধা(পনে প্রতিষ্ঠা লাঁভ কবিশাছিলেন। 

তাহাব আশ্বরম-কুটাবেৰ €৩) চতুর্দিকে বন 
স্পা স্পা 

(৩) “কুটার' শব্দে কুড়ে ঘর। একালে 'কুটাৰ? 

বঙিলে আর কুঁড়ে বুঝায় না। এখন অভিধান 

উল্টাইয়াছ্ে, এখন 'কুটীর” শব্দে অট্টালিকা , যথা, 

'কমল কুটীর", "শাস্তি কুটার” 'আর্ধাকুটীর* প্রভৃতি । যদি 
এখন আচাধ্যধিগেব বেশভূষ] হাটকোট হয়, তবে 

ভাহাদের কুটীর সাহেবী বাড়ী না হইবে কেন? পূর্ব 

কাঁলে আচার্যেব। কিন্তু রশবর্য্ভোগে একেবারেই 

_পিপসপিশকলী নয | পপর 

উদ্দাসীন ছিলেন। যে চাঁণকোর জকুটীমাত্রেই পৃথি ূ 

বীর রাজুর ভয়ে শীহরিয1 উঠিত, যিনি নন্দবংশ ধূংস 

ৃ 
| 

পনায় এরূপ উন্মন্ত যে, সম্মুথে ত্বযং পুথ্থী- 

পর্ত আসিষা দণ্ডাবমান, তাঁহার উদ্বোধই 

নাই, তিনি তখন বাহা নেত্র নিশীলিত কবিয়। 

শাস্ত্রচচ্চঘ নিমগ্ন ছিলেন । বাজ কিষুৎক্ষণ 

স্তম্ভিত হইয়! দেখিতে লাগিলেন। অনন্তর 

হাহাব পদ প্রান্তে গিষা প্রণাম করিলে,তীাহাক 

যোগনিদ্রা ভঙ্গ হইল । তখন তিনি সসম্ত্রমে 
' উঠিষা বাঁজাঁব যথোঁচিত অভ্যর্থনা করিলেন । 

ৰ নাজ] শাহাব অধ্যাপন। দর্শনে পবম প্রীত 

হইয| পুবস্কাব দিবাঁৰ মানসে জিন্ঞাসিলেন, 

| মহাঁশষ । আপনাব কোনও বিষয়ে অসঙ্গতি 

আছে? রাজাব অভিপ্রায় এই যে, সাংসাঁ- 
1 নিক কোনও বিষয়ে অসঙ্গতি অর্থাৎ অভাব 

থাঁকিলে তাহা ততক্ষণাৎ পৃবণ করেন] কিন্ত 

“উপলশকলমেতদ ভেদকং গোময়ানাম্ 

বটুতিকপহৃতানাং বহিষাং কুটমেতৎ। 

শবণমপি সমিস্তিঃ শুষ্যষাণাঁতিরাভিঃ 

বিনমিতপটলাস্তং দৃশ্ঠতে জীর্ণকুডাম্ ॥* 

শুঞ্ধ গোময় ভাঙ্গিবার জন্ত এই প্রস্তরখও পড়িয়া 

করিয়া শন্সগুপ্তকে সার্বাভৌমপদে স্থাপন কবিযা | আঁছে ,দ্বিজবালকগণের আনীত এই স্তপাকার কুশ 

তাহার মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বেখ্বরের সর্ব 

সর্ধ্ধা মন্ত্রীর নিজগ.হের এশ্বধ্য দেখ। কক্চুকী চাপ 
পড়িয়া আছে, ঘরের দেওয়ারটি জীর্ণ হইয়াছে, 

ক্যের গৃহে প্রবেশ করিয়া মনে মনে কহিলেন, আহা । ূ ত।রে চালের ধারগুলা সুলিয়া পড়িয়াছে। 

এই রাজাধিরাজের মন্ত্রী মহাশয়ের গৃহেব কি শব্ধ !' ( মুগ্রায়াক্ষস ) 

চালের উপর যজ্ঞকাষ্সকল শুকাইজে দেওয়ায় তাহার 



ভ্টচাথা মহা মহাশয়ের রে অন্য দিকে, তিনি 

শান্সই ভাঁবিতেছিলেন, উত্তর করিলেন, 
মহারাজ! আমার পঠদ্দশায় অধীতশাঙ্গের 

অনেক সবলে অসঙ্গতি ছিল বটে. কিন্তু ক্রমা- 

গত সেই সকল বিষষের চিন্তা ও অন্তশীলন 

করায়, এক্ষণে আর কে!নও স্থলে অসঙ্গতি 

নাই, যাহা! পূর্বে 'অসঙ্গত বোধ হইত, তাহ! 
এক্ষণে বিশদ হইযাঁছে। বাজ! কহিলেন, 

আঁমি সে কথা জিজ্ঞাসা করি না, আপনার 

সাংসারিক বিবশয় কি কৌন? অভাব আঙ্গে? 

ভষ্টাচার্ধা তখন গদগদকণ্ে কহিলেন, আমার 

আবার অভাব! মহাঁবাজের দন্ত যে নিষ্কর 

্রন্মত্র আছে, তাঁহ! হইতেই আমার স্বচ্ছন্দ 
জীবিকা চলে। যে ধান পাই, আমার গ্রতিণী 

তাহা স্বন্তে কগুন ও রন্ধন করিয়া উপাদেয় 

অন্ন প্রস্তত করেন । গৃহিণী প্রতিদিন প্রাতঃ- 

ক্নান করিয়া আসিবার সময় বাঁটার পার্শস্থ 
তিন্থিড়ী বৃক্ষ (তঁতুলগাঁছি) হইতে পত্র চয়ন 

করিয়া আনেন, এবং তন্দারা অপূর্ব জুষ 

(ঝোল) প্রস্তত করেন । আহা! সেই অন্ন- 

বাঞ্ধন অমৃত ! অমৃত ! অমৃত ! আমি,গৃভিণী ও 

আমার এই ছাত্রগণ তাহা পরমানন্দে ভোঁজন 

করি; এবং পুলকিত হইয়া মহাঁরাজকে 

আশীর্ধাদ করি! 

হায়রে! সে শান্চ্চা, সে সরন্বতী- 

পুজা কি এদেশে আর হইবে? সে জ্ঞান- 

বৃভুক্ষা, সে তন্মরতা, সে আত্মবিস্বাতি কি আর 

দেখিব? “তে হি নো দিবস! গতাঁঃ” আমা- 

দের সে দিন গিয়াছে । 
চিন্নয়ী সরম্বতীর স্তব। 

্রহ্গস্বরূপ1 পরম জ্যোতীরূপ! সনাতনী । 

সর্বাবিদ্যাধিদেবী যা তপ্তৈ বাণ্যে নমোনমঃ ॥১ 

য়া বিন! জগত সর্বং শশ্বৎ জীবন্মতং পরম্। 

সপ আট 

জ্ঞানাধিদেবী যা তন্তৈ সরন্বটত্য নমৌনমঃ ॥১ ॥ 

যা বিবি জগৎ ৎ সর্ব মুকসুন্মত্ববৎ সদ1। 

বাগধিষ্াত্রী দেবী যা তস্তৈ নিত্যং নমোনমঃ ॥আ 

হিমচন্দনকুন্দেন্দুকুমুদান্তোজসন্নিভা। 

বর্ণাধিদেবী যা তণ্তৈ চাক্ষরাঁয়ৈ নযোনমঃ 181 
বিসর্বিন্দুমান্তাস্্ যদধিষ্টানমেব চ। 
তদধিষ্ঠাতৃদেবী ফা তস্তৈ বাটা নমোনমঃ 0৫1 

বন্বা বিনাত্র সংখ্যাবান্ সংখ্যাং কর্ত,ং ন শক্যতে। 

কালসংখ্যা্বরূপা যা তঠ্ঠৈ দেব্যে নমৌনমঃ ॥৬| 
ব্যখ্যাম্বরূপ' যা দেবী ব্যাখাধিষ্ঠীভৃদেবতা । : 

ভ্রনসিদ্ধীন্তর্ূপা যা তন্ভৈ দেব্যে নমোনমঠ ॥৭॥ 

স্বৃতিশক্কিজ্ঞনশক্তিবুদ্ধিশক্তিম্বরূপিণী। 

1 তভ। কল্পন শক্তির চ তস্তৈ নমোনমঃ ॥৮॥ 

শ্রেষ্ট এ্রতানাং শাঙ্ত্াণাং বিছ্যাং জননী পরা 

গাণাধিষ্টাত্রী বা দেবী তত বাঁণ্যে নমোনমঃ ॥৯) 

শুদ্ধসন্তস্বরূপাঁ য। কবীনামিষ্টদেবতা । * 

সচ্চিদানন্দরূপা চ ভন্তৈবাণ্যে নমো নম |১০। 

(ইতি যাজ্ঞবন্্যকৃতং বাণীস্তোত্রম্). 

বিনি ত্রহ্মমরী, জ্যোতির্ময়, ষিনি সর্ধবিদ্যার 

অণীশ্ব), সেই পরাতপরা বাগ্দেবীকে বার- 

বার নমস্ক'র | ১। ধাহার বিহনে .এ বিশ্ব 

সংসার জীবন্মুত হয়, যিনি জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী 

দেবতা, সেই সরম্বতীকে বারবার নম- 

স্কার।২। ধাঁহার অধিষ্ঠান বিনা সমস্ত 

জগৎ মৃক ও উন্মস্তের অবস্থা প্রাপ্ত হয়, 

সেই শবত্রন্দের অধিদেবতাকে বারবার 

নমক্গার। ৩। তুষার, চন্দন, কমল, কুমুদ, 

কহলার ও চন্দ্রমার সভায় ঘিনি মাধুর্য্যময়ী, 
ধিনি বর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সেই অক্ষয়া- 
দেবীকে বারবার নমস্কার। ৪। বিসর্গ, 

বিন্দু ও মাত্র! গ্রতৃতির মধ্যে ধাহার" নিত্য 
অধিষ্ঠীন, সেই বর্ণমালার অধিদেবতাঁকে 

বারবার নমস্কার | ৫। ধীহাঁর বিহনে কিছু- 

রই সংখ্য। করা যাঁয় না, কিছুরই ইয়ত্তা! হয় 

না, সেই কালর্ধূপিণী সংখ্যারূপিণী পরম 
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দেবতাকে বারবার নমস্কার। ৬) ূ যিনি বিনি সমস্ত তি ও সমধ্য শের সর্ব 

নিখিল বাজ্ময়ের ব্যাখ্যাস্বর্বপা এবং নিখিল | পরি বিরাঁজমানা, প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, 

ব্যাখ্যার অধিষ্ঠাত্রী, যিনি সমস্ত ভ্রান্তিজালের | সেই বাণীকে বারবার নমস্কার । ৯। যিনি 
সিদ্ধান্তত্বরূপা, সেই দেবীকে বারবার নম" | বিশুদ্ধ-সত্বময়ী, কবিকুলের ইষদেবতা, 
স্কার'। ৭। যিনি স্থৃতিশক্কি, জ্ঞানশক্তি ও | সচ্চিদানন্দরূপিনী, সেই বীণাপাঁণিকে বার- 

বুদ্ধিশক্জি; যিনি প্রতিভা ও কল্পনাশজি, ৰ বার নমক্ষার । ১০। 

সেই মহ্থাশক্তিকে বারবার নমক্কার। ৮। কস্তচিং 

ঢাকার পুরাতন কাহিনী । 
( চতুর্থ প্রস্তাব) 

রাঁজ! আঁদিশর | র ঘ্য না, যদিও তাহার প্রতিঠিত রাজবংশের 

সেঁন রাজগণের পূর্বতন কালে পূর্ববঙ্গে | পিদয়ে নিঃসন্ধিপ্ধভাবে কোন ৪ কথা জাঁন 
আদিশুর নামে একজন পরাক্তাস্ত রাজা রঃ !র নাই, ধদিও পাল ও সেন রাজবংশের 

"অন্ভযুদিত হন। জন প্রবাদের নির্দেশ অনুসারে, | ভাব তীহাব নামাঙ্ষিত কোনও মদ, প্রস্তর- 

রামপাল নগরীতে তাহার রাজধানী প্রতি- (ছি দপি বা তাত্রশাগন এই সমর পর্ধযস্তও 

ঠিত ছিল। স্বগ্রকাঁশিত সংস্কত বেনীসংহাঁর | মাবিষ্কৃত হয় নাই- তথাপি প্রাচীন প্রবাদও 

নাটকের "ভূমিকায় পণ্ডিতবর মুক্তারাম | স্লজী লেখকদিগের মত অনুসারে ইহা 

বিদ্যাবাগীশ সর্বপ্রথম এই বিষয় প্রচারিত ! নিশ্চয় করি] বল! যাইতে পারে যে, আদি- 

করেন। তিনি কোন্ সময় কিভাবে কোথা | এরের অভ্যাথানে বঙ্গদেশে হিন্দুধর্মের 

হইতে আগমন করেন, ব| তীহার শাসিত ; পনর্ধীার আবির্ভাব ও বৌদ্ধধর্মের অব- 
রাজ্য কতদূর পর্যান্ত বিস্তৃত ছিল”_ আজিও | নাত সংঘটিত হয়। প্রবল ধর্খাবিপ্রব আদি- 

তাহা নিঃসন্ষিরপে মীমাংসিত হয় নাই। । শুবকে বঙ্গের রাঁজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 

স্থতরাং এই সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাতত্ববিদের ; করে। আদিশুরের পুর্ব বাঙ্গান্তায় বৌদ্ধ- 
মত সংগৃহীত করিয়া পাঠকবর্গের সম্মুখে | ধর্ম প্রচলিত ছিল এবং বৌদ্ধর্মাবলক্বী 

উপস্থিত করিব এবং আমাঁদের নিকট যে: রাজবংশ বাঙ্গলার শাসনদওড পরিচালিত 

মত অধিকতর সম্ভবপর বলিয়া বোঁধ হয়, ূ  করিতেছিল। আদিশৃরের অভ্যদয়ে বজ- 

তাহা 'নির্দেশ করিব । | ূ দেশে হিন্দুধর্ম সগর্তে মস্তক উদ্নত করিস! 

যছিও মহারাজা আদিশুরের সম্পর্কে | বৌদ্ধধর্ম উদ্মুলনের মববিশেষ চেষ্টা করে। 

পুরাতত্ববিদ্গণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ | তিনি গৌড় (পশ্চিম বাঙ্গাল ও বব 

রহিয়াছে, যদিও তাহার আবির্ভাব কাঁল- | ( পুর্ববাক্গাল ) এই উভয় অঞ্চলেই আপনার 

সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কোন সময় নির্দেশ করা) আধিপত্য বদ্ধমূল করিতে বন্ষুম হইয়া" 



৬২৬ 
উস 

স্থিলেন ফি না, ভাহা নিশ্চয্রূপে বলিবার 
কোনও উপায় নাই। গৌড়ের অন্তর্গত 

বরেন্দ্র অঞ্চলে তাঁহার অধিকার বিস্তৃত ন 

হইলে, জনপ্রবাদ অনুসারে তিনি বারেক্ত্- 
শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণদিগের পূর্ববপুরুষগণকে তথায় 
স্বাপিত করিতে পারিতেন না । আঁদিশুর 

শবটা নাম কি উপাধি, তাহাঁও নিশ্চয়রূপে 
বলাষায় না। ইহা নাঁমবাচক শব্ধ না 
হইয়া উপাঁধিবাচক হওয়াই সম্ভবপর । 

কআদিশৃব সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদ এই যে, 

তিনি হিন্দুধর্েব প্রধান সহায় ও আশ্রয়- 

দাতা প্রবল-পরাক্রান্ত কান্তকুজপতির নিকট 
প্রার্থনা করিষা বঙ্গে পাঁচজন বেদবিৎ 

ব্রাহ্মণ ও তাহাদের সহচব পাঁচজন কায়স্থ 

আনয়ন কবেন। কান্তকুক্জ হইতে আনীত 

এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও কাষস্থই বঙ্গদেশীষ বাঁড়ীয় 

ও বারেন্দ্রশ্রেণীর ত্রাঙ্গণ ও কায়স্থ জাতির 

আদিপুরুষ। কুলজীকারদিগের মধ্যে এই 

ঘটনাঁৰ কারণ-সন্বন্ধে বিশেষ অনৈক্য দৃষ্ট 

হয়। শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহের 

“আদিশুর ও বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাক্” শীর্ষক 

প্রবন্ধে যে চারিটা কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, 

তাহা এই স্থলে লিখিত হইল। আদিশুবের 
কালনির্ণর প্রসঙ্গে পশ্চাৎ কৈলাস বাবুর 

প্রবন্ধের সংক্ষেপে আলোচনা করিব । 

(১ )বআদিশুর পুত্রেষ্টিষজ্ত সম্পাদনের 
স্কল্প করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তাহাঁর 

পূর্ববর্তী বৌদ্ধ রাঁজগণের সময়ে উৎসাহ 

অভাবে বাঙ্গলায় বেদবিৎ ব্রা্মণ বিলুঞ 
হইয়াছে। (২) রাজপ্রাসাঁদের উপরি 

গৃরপাঁত ও রাজ্যে-অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈবো- 
ৎপাতের শাস্তি কামনায় যজ্জ নির্বাহ 

করিতে রাজার সাগিক বেদজ্ঞ ব্রাঙ্গণের 

প্রয়োজন হয়। (৩) তিনি কান্যকুজের 

নব্যভারত । $অউম খণ্ড, 
জাজ 

দ্বাদশ সংখ্যা । 
শশী 51111111010 ৮শ৮০১০৬০৬ 

রাজ *ন্ত্রকেতুর কন্ঠ। চক্জ্রমুর্খীকে বিবাহ 
করেন, এবং রাঁজীর চান্ছ্রায়ণব্রত নিশ্পন্ন 

করিবার জন্য বঙ্গদেশীয় এ্রাহ্গণগণ অসমর্থ, 

হইলে রাজা পত্বীর অনুরোধে স্ধিগ্থান' বেদ- 

বিং ব্রাহ্মণ প্রেরণের নিমিত্ত, কনোজপতি 
বীবসিংহকে পত্র লিখেন। (৪) কাশীর 

বাজাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া 'আদিশৃর 

বারাণসী হইতে করস্ব্ূপ পাঁচজন বেদজ্ঞ 
ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইয়! স্বরাজ্যে আনয়ন করেন । 
(৫) পঞ্চ বেদন্জ ব্রাহ্মণ কাম্বোজ (ভারতের 

পশ্চিমোত্তর প্রান্তরস্থিতগাক্ধার)হইতে আনীত 

হয। এই সকল বিভিন্ন মতের মধ্যে এই 
্রতিহাসিক তত্ব পাওয়াঞ্যায় যে আদিশুরের 

সময়ে হিন্দুধর্মের আদিম বাঁসস্থল উত্তর- 

পশ্চিম ভারতবর্ষ হইতে একদল ত্রার্দণ ও 
কাষস্থ আগমন করিয় বঙ্গদেশে উপনিবিষ্ট 

ভষ। ৃ 

সড়ত্য ব্রাহ্ণগণ রাজধানী রামপালে 

উপনীত হইলে, রাজ। তাহাদিগকে বন 
সন্মীননা করেন এবং পঞ্চকোটি, কামকোটি, 
হবিকোটি, কঙ্কগ্রাম ও চট্টগ্রাম নামক 

পাঁচটা গ্রামে তাহাদের বাসস্থল নির্দিষ্ট 

কবিযা দেন। এই পঞ্চ ত্রাঙ্গণ বাঙ্গলার 

আদিম নিবাঁপী “সপ্তসতী” ব্রাহ্গণদ্িগের 

কন্ঠ! বিবাহ করিয়। যে পাঁচটা সন্তান লাভ 

করেন, তীাহারাই বাড়ীর ব্রাঙ্গণদিগের 

আদিপুরুষ। কিছুকাল পরে সেই পঞ্চ 
ব্রাঙ্ণেব শ্বদেশীয়া পতীগণের গর্তজাত 

সস্তানগণ পিতৃপদ অনুসরণ করিয়া বঙগদেশে 

আগমন করিলে, আদিশুর তাহাদিগকে 
বরেন্রুদেশে সংস্থাপিত কফরেন। ইহাদের 

সন্তানগণই বারেন্ত্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ নামে 

পবিচিত। 

চৈন্তদেবের পরবর্্ী ঘটকচুড়ামণি 



চৈত্র, ১২৯৭) 

দেবীবরের মতে ক্ষিতাশ (শাঙডিলাত 

স্ুধানিধি  (কাঁশ্তপগোত্রজ ), রা 

'(বাৎস্গোত্রজ ), তিথিমেধা (ভরঘ্বাজ- 
গোত্রিজ ), সৌতরি ( সাবর্ণগোত্রজ )--এই 

পাচন্ন ব্রাহ্মণ গৌড়দেশে আগমন করেন । 

কুলজীগ্রস্থ “কুলরাম, 

রি পুরাতন কাঁহিনী।(8), 

আনীত ইয়া বঙ্গদেশের বর্তমান সমাজ- 
বন্ধনের কুত্রপাত করেন । 

সকল বিপ্লবের স্ত্রপাত করেন, তিনি 

অবপ্তই অসাধারণ 
বলিয়া! অনুমান করা যাইতে পারে। 

| রঃ রি 

প্রণেতা বাচস্পতি ; 

যে রাজ। এই 

পরাক্রমশালী ছিলেন 

পূর্বোলিখিত পঞ্চ বেদজ্ঞ পগ্ডিতের সঙ্গে 
৬ [ 

মিশরের মতে এই পঞ্চগোত্রজ পঞ্চ ব্রাঙ্গণ | মকরন্দ ঘোষ € সৌকারলন গোত্রজ ), দশরথ 

ত্রীপুত্র ও ভৃত্যসহ ৯৫৪ শকাবে (১০৩২ শ্রী?) | 

কান্থকুজ হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন । 
নবন্ধীপের রাজবংশের ইতিহাস “ক্ষিতীশ- 

বংশাবলীচরিত' মতে ৯৯৯ শকাবে (১০৭৭ 

বঙ্গ (গৌতমগোত্রজ ), কালিদাস মিশ্র 

( বিশ্বামিত্রগোত্রঞ্জ ), বিরাট গুহ ( কাশ্তপ- 

গোত্রজ ), ও পুরুষোত্তম দত্ত ( মৌদগল্য- 
গোত্রজ ) নামে কায়স্থঘিগের পঞ্চ সমাজ: 

খ্রীঃ) এই ঘটনা! সংঘটিত হয়। ক্ষিতীশের | পতি পূর্ববঙ্গে আগমন করেন। তাহাদের 

পুত্র ভট্টনারায়ণ (বাড়ীর) ও দামোদর বণশধবগণ ন্ক্গজ কাযস্থ নামে পরিচিত । 

বোরেজ), ন্ুধাঁনিধির পুত্র ছান্দড় রোচ়ীয়) | তাহাদের একশাখা পূর্ববঙ্গ হইতে দক্ষিণ- 

ও ধরাঁধব (বারেন্দ্র ), বীতরাগের পুত্র দক্ষ | নাড়ে গিয়া কালক্রমে বসতি করিতে 

(রা়ীয়) ও স্মষেণ (বারেন্দ্র), তিথিমেধাঁর | থাকেন, তাহারাই দক্ষিণরাঁচী নামে প্রসিদ্ধি 

পুত্র শ্রীহর্য (রাঁ়ীয় ).ও গৌতম (বারেন্দ্র), লাভ করিয়াছেন। কায়স্থগণ বঙ্গজ ও 

এবং সৌভরির পুত্র বেদগর্ভ (রাট়ীয় ) ও  দক্ষিণরাড়ী, এই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত 

পবাশব (বাঁরেন্্র) হইতে যথাক্রমে রাঁটীয় | হইযা, আদিশৃরের রাজধানী যে রামপালে 

ও বারেন্দ্রফুল উদ্ভূত হইয়া সমস্ত বঙগদেশে ৷ ছিল, প্রকারান্তরে তাহ নির্দেশ করিতেছে। 

ব্যাপ্ত হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে ভষ্টনারা- | মহারাজ আদিশৃবের সম্পর্কে প্রচলিত 

রণ ও শ্রীহর্ষ উভয়েই সুকবি ছিলেন। ভট্ট- | জনপ্রবার্দ ও কুলজাগ্রন্থ লেখকদিগের 

নারায়ণ “বেনীসংহার” নাটক এবং শ্রীহর্য | বিভিন্ন মত হইতে কি পর্য্যস্ত এঁতিহাসিক 

“নৈষধচরিত” নামে মহাকাব্য ও “খণ্ডন ! তত্ব অনুমান বলে পাওয়। যাইতে গ্লারে, 

খণ্ডখাদ্য, নামে দর্শনশান্ত্রীয় ছয় প্রধান । সংক্ষেপে তাহা নির্দি্ই হইল। সম্বুন্ধনির্ণয় 

দর্শনের সমালোচনা পুস্তক রচনা করেন। ; নামক বংশাবলীর বিবরণ পুস্তঞ্ষে পণ্ডিত 

এইরূপে আদিশুরের রাজত্বকালে পূর্ববন্গে | লালমোহন বিদ্যানিধি বরেন্দ্রদেশীয় একটা 

ধর্্ববিপ্নীবের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরতর সমাজবিপ্লব | প্রবাদ অবলম্বনে লিখিয়াছেন যে, আদিশুরের 
সংঘটিত হয়, সংস্কত সাহিত্যের সবিশেষ | পর তাহার পুত্র ভুম্থর' তদনস্তর তুচরের 

চর্চা আস্ত হয়,* বাজলাদেশের ভাঁষা সংস্ক- | দৌহিত্র অশোক সেন, স্থুরসেন ও বীরসেন 

তের অনুযায়ী হইতে থাকে। পূর্ববঙ্গ] ক্রমান্বয়ে বাললাঁয় ক্বাজত্ব কক্সেন।) এই 

হইতে এই সর্ববিধ্ বিপ্লব কালক্রমে সমগ্র | প্রবাদ তিনি মুরপিদাবাদের কেন কুলক 

বঙ্গদেশে বিস্তৃত হয়। তীহারই সময়ে! ঘটকের নিকট অবগত হন বলিদ ভাঙার 

সমাজপতি ত্রাঙ্ষণ ও কাঁযস্থগণ পূর্ববঙ্গে | বাজেন্্র লাল মিত্র মহোদয়ের মিকট প্রকাশ 



করেন । ০৮৮৫০ বস্ষিম বাবুর কোন । 

আত্মীয়ের দ্বারা সম্পাদিত “ভ্রমর” নামে ; 
এক খানি মাসিক পত্রিকায় আদিশুর ও 
কাহার বংশধরগণেব নামের একটা তালিকা 

বাহির হইয়াছিল, তাহা লেখকের স্বকপোঁল- 

কল্লিত বা স্ুপ্রসিদ্ধ মুসলমান এঁতিহাসিক 

আবুলফাজলের রচিত “আইনি আকবরি 

কি অন্য কোন পুস্তক হইতে গৃহীত-_-এই 

সম্পর্কে কোনও কথা তথায় লিখিত ছিল ন1। 

ধতিহাসিক তব নির্ণয়েত্র চেষ্টা করা হইয়াছে 

কি না, কোৌতহলাক্রান্ত পাঠকবগ ভাঁহা পাঠ 

করিয়া দেখিতে পারেন । 

এক্ষণে আমলা 

করিয়া পাঠকবর্গের সন্মুখে উপস্থিত করিব । 

পণ্ডিতকুলতিলক ডাক্তল রাজেন্ত 

মত, ডাক্তর হার-নলির “শতাব্দী সমালে'চন? 

নামক কলিকাত! এপিয়ারটিক সোসাইটার 

শতবার্ধিকী কার্ধ্যবিবরণী পুস্তকে, বাজকৃখ ৰ 
মুখোপাধ্যায়ের উৎকৃষ্ট বাঙলার ইতিহাসে, 

ও শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্তের ও রজনীকাস্ত 

গুপ্তের “ভারতবর্ষের ইতিহাসে” পরিগৃহীত 
হইয়াছে। এই মত এতদূর স্ুপপ্রচলিত 

হইয়াছে যে, তাহার বিরুদ্ধে কোন কথ। 
লিখিলে আমরা পাঠকবর্গের নিকট উপ- 

হাসাম্পদ হইব বলিয়া শঙ্কিত হইতেছি। 
এই অভিমত ১৮৭৮ খ্রীঃ ডাক্তর মিত্র কর্তৃক 

"পাল ও সেন রাজগণ' শীর্ষক প্রবন্ধে 
"প্রকাশিত হয় এবং বিশেষ বিবেচনা না 

৯ 

আঁদিশু:রল "আবির্ভাব ূ 

কাল সম্বন্ধে বিভিন্ন মত সংক্ষেপে আলোচনা: 

। বুথা আন্ালন, স্তুশেগমতে বহুতাষাধিকারের 

দিত্রের ! 

সি পাশ আপিল পশ ৭ 

পত্তিতগণ তাহা অত্াস্ত বলিয়া ্রহণ প্ুরাসর 
সর্কত্র প্রচারিত করিয়াছেন। 'বাবু কৈলাস 

চন্দ্র সিংহ ভাক্তর মিত্রের মতের 'তথ্যাতখ্য- 

নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া স্বাধীন' গবেষণার পরিচয় 

প্রদান পূর্বক বিশেষ প্রশংসার, কাজ করিয়া 

'ছেন। আমরা যত দিন পর্ঘ্স্ত ্রতিহামিক 
' তত্বের অনুসন্ধান কার্যো বিজ্ঞলোকের মত 

ৃ স্বাধীনভাবে, ধীরতা, গাস্তীর্ধ্য, বিনয় ও 

 সুযুক্তির সহিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়। 
আদিশৃ'রের বংশধরদিগের অন্য কোন বৃত্তান্ত 

আমরা জানি না! বাবু পার্ধভীশঙ্কর রায়ের 
প্রণীত “আধিশৃব ও বল্পাল সেন” নামক 
পুস্তকে প্রচলিত কিংবদস্ভীর বিবরণ।দি ভিন্ন । 

বে জাদাদের ইন্টিহাস আলোচনা নিবদ্ধ 
থাকিবে.-তভ দিন পর্যান্ত 'বাক্গলা ভাষায় 

অভ্রান্ত বলিয়া তাহা গ্রহণ করিতে ' থাকিব, 

বত দিন পর্যন্ত যখথোঁচিতরূপে কৃতজ্ঞতা 
স্বীকার না করিয়া অন্ঠের শ্রন্ধ হইতে 

অপহরণ অথবা কোন অন্যবাদ ও অনুকরণ 

রত ইতিহাসের জন্ম এবং এঁতিহাসিক 

ডাদের উৎপত্তি ও সমাদর অসম্ভব বলিয়া 
বোধ হইযতছে। দাভ্তিকতা, বাগাড়গ্বর। 

গরিটন গ্রদন, স্বকীয় পাণ্ডিতা" প্রদশনার্থ 

অন্ভাযজপে অন্যকে তংকত ভরমের জন্য 

অ'ক্রুদণ, কঠোর ও নির্দয় ভাবে লেখনী 

সঞ্চলন প্রভৃতি বনু দোষ কৈলাস বাবুর 

। গিহ্ত পুস্তক ও প্রবন্ধে দেখিতে পাওয়া 

সাধ বটে,-কিন্ত স্বাদীনভাবে বাঙ্গালা 

উঠিহ'স আলো চিন। কপ্িতে গিয়। তিনি যে 
 সন্তান্ুরাগ ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, 

তজ্জনা আমরা! তাহার প্রশংস। করি। যথা* 

যোগা প্রমাণ প্রদর্শন পূর্বক তিনি ম্বমত 
প্রতিষ্ঠিত করিতে সর্ধথা সমর্থ ও কৃতকার্ধ্য 

হইন্তে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাহা! বলিয়া 

তাহার ধ্রতিহাপিক তত্ব উদ্ধারের উদ্যমফে 

সর্ধাস্তঃকরণে প্রশংসা না করিলে তাহার 

'করিঙ্ক! পূর্বোক্ত প্রপিদ্ধ ইতিহাস-লেখক | প্রতি অবিচার ও অক্কতজ্ঞত প্রতর্শন কর! 



ঢাক 
হয়। ইতিহাস লেখকের পক্ষে সত্যা্ছর 
'ক্কপক্ষপাত, নিরহস্কার, সরলতা, সমদর্শিতা 

পঞ্ধ নুহৃক্ষিপ্রি্নত থাকা একান্ত আবশ্যক 

গ্রাতি কথায় নিজের বিদ্যাবত। ও পাণ্ডিত্য, 

চৈত্র, ১২৯৭।) পুরাতন কাহিনী (৪)। ৬২৯ 

ইতিহাসের চচ্চাঁয় মনোধষোগী হইবেন) কবে 
এই পতিত জাতি বর্ণ,ধর্্ম ও সম্প্রদায় নির্বি- 

শেবে ভারতের অভীত গৌরব ও মাহায্মোর 
অনুশীলন দ্বার আত্মবল বিস্রুমেয় পরিচয় 

অহম্মবত! ও কপটতা! প্রদর্শনের চেষ্টা না | পাইযা বহ্ছশতাব্বীর মোহনিদ্রী হইতে জাগ- 
পাইনা, অভিমানশূন্য চিন্তে তাহান সমস্ত । 
প্রমাণ যথাষখবপে একত্র সংগৃহীত করিযা 
পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করা উচিত। | 
অপর পক্ষেব মতন্সকাট্য প্রমাণ ও সুদ 

যুক্তিতকের বলে থগুন করিয়া ধীবভাবে : 

ত্বমতেব পরিপোষক যাবতীয় প্রমাণ প্রয়োগ 

বিন কইবে,-কবে এই হতভাগ্য দেশের 
অ।ধবালীগণ স্ব স্ব ক্ষুতর ক্ুদ্র স্বার্থ ও বিরোধ 

ভুলিয়া এক্তার মহামন্ত্র দাবা অন্ধ প্রাণিত 
হইঘ1 স্পূর্ন নবজীবন লা পূর্ব্বক সর্ধতো- 
তাবে এক বিশ।ল জাতিতে পরিণত হইবে, 
এবং এই পতিত জাতির ভাবী সৌভাগ্য 

পৃর্ধক নিজেব মত সংস্থাপন কর। কর্তব্য। ; ও উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত কবিয়া কেবল 
সত্যাসত্য নিদ্ধীরণেব নিমিত্ত বিচারকের 

পবিত্র আসনে উপবিষ্ট হইয়া, বিপক্ষের 
অতীত ফালেই যে ভাবতবর্ষে ইতি- 

হাস পর্যবসিত হয় নাই, জগৎকে হাহ! 

অযথা নিন্দা! কুৎসা প্রকাশ দ্বারা স্বীয় পদেব | প্রদর্শন পুর্্ণক জাতীয় জীবনে নবধুগের 
অবমাননার সহিত ইতিহাসেব গৌরব ও 1 অবতারণা করিবে, তাহা জগদীশ্বরই 
গাহাজআ্মা নষ্ট কর। সর্ধতোভাবে অনুচিত । 

কঠোর ও নির্দয় ভাবে লেখনী সঞ্চালনে 

নিবপেক্ষ পাঠকের প্রীতি না জন্মিষা ববং 

দনেন। 

যে সময়ে বৌদ্ধধর্্মীবলমখবী পালবাঁজগণ 

পশ্চম ও উন্তববঙ্গ শাসন করিতেছিলেন, 

বিরক্তি জন্মে, এবং প্রতিপাদিত সত্যে ূ সেই সমধে পূর্ববঙ্গে (বিক্রমপুরে) হিন্দুধর্্মা- 

প্রতি অশ্রদ্ধা ও অনাস্থা জন্মে। যৎসামান্ত 

ইতিহানিক জ্ঞানের অভিমা নেস্ফীত হইয়া, 
মনূবন্ত আদিশুবের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয। এই 
আঁদিশৃশ সেনবাজবংশের সংস্থাপক বীরসেন 

কোনও ভ্রমপূর্ণ মত প্রচাবের জন্ঠ বিজ্ঞ বা | হইতে অভিন্ন ব্যক্তি । এই বীরসেন বা আদি- 
অনভিজ্ঞ কোনও লেখককে বিদ্রুপ ও উপহাস | শূব সম্ভবতঃ ৯৮৬ খ্রীষ্টীয অব পুর্ব্ব ও দক্ষিণ 
করা কদাপি উচিত নহে। অনুবাদ ও | বাঙ্গীলাষ স্বীয় আধিপত্য সংস্থাপিত কবেন। 

অনুকরণ এবং পরমুখাপ্রেক্ষিতা ছাড়িয়া ' সেনবংশের প্রথম বীজ! বলিয়! এই বীয়সেন 
কবে আমর! দেশীয় ও বিদেশীয় ইতিহাসের বা শৃনসেন আদিশুর নামে প্রসিদ্ধি লাভ 
যথোচিত আলোচনাছারা স্বদেশের ইতিহাস , কবিয়াছেন। ধীরসেন ও তাহার পুত্র ও 
পাঁড়তে ও লিখিতে শিথিব,-- কবে আমবা 

নাটক উপন্তাস, টীকা টিগ্পনী ও বিদ্যালয়- | 
পৌত্র সামন্ত ও হেমন্ত সেনের বাজ্য পুর্ব 
বঙ্গেই নিবন্ধ ছিল। শুদনস্তর় বিজষ (সুখ) 

পাঠ্য গ্রন্থাবলী প্রণয়নে সমস্ত শক্তি ও বিদ্যা | পেন, বল্লাল সেন, পক্ষণ সেন, মাধব মেন, 
বুদ্ধির নিয়োগে দেশ প্লাবিত না করিয়া আমা" কেশধ সেন এবং লাক্ষাণেযর় €(শ্বশোকি ) 

দেয় শিক্ষিত সম্প্রদায় ইউরোপীয় শিল্প ও, সেনের আধিপত্য সমগ্র বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত 
বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সাহিত্য ও | হয়। 

৮৪ 



রঃ নবাব । লষটম খণ্ড) ছাদ লংখ্য1 
০০০০ যায - 232 হি ১০ হি ছারা তিন 

পালবংশীয় বৌদ্ধরীজগণ  : এখন, টিডিগলিিত ১০। বল্লালসেন দ্বিতীয়) 
রগ 

১। গোপাল (৮৫৫-৭৫ খ্রীস্রীষা্দ ) | ই িশ্নি ১২। সুরসেন 
৭ ধর্্পাল (৮৭৫ র্ এ | ্ব্গীয় বাজকষ্ণ মুখোপাধ্যাযু, বাবু রমেশ- ৩। দ্বেবপাঁল (৮৯৫-৯১৫ টী চক্র দত্ত ও বজনীকাস্ত গুপ্ত তাহাদের প্রণীত 
৪। বিগ্রহপাল (প্রথম) ৰ বাঙলা ও ভারতবর্ষে ইতিহাসে ভাজ 
€। নারায়ণপাল (৯৩৫ মিত্রেব এই মতই নিবাপত্তিতে প্রহণ করিয়া 

-৭৫ 
সরি িতে 55 ছেন। বজনী বাবু আদিশুরের সম্বন্ধে স্পষ্ট' 
৭ -_--পাঁল (৯৭৫-৯৫ ) রূপে কোনও কথা উল্লেখ কবেন নাই বটে, 
বিহার (ছিভার) ০১:8৫ কেভিন নিজমপর নড়ে দেনা, 
ঈ৷ মহীপাল / ১০১৫ ৪৭ ) ৷ গণেৰ বাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল বলয় হি মরপাল ( ১০৪০-৪৬) নিদ্দেশ কবিষাছেন । হিয়াংসাঙের সময় 

(বিহার) হইতে "সনবাজগণ্ণব সময় পর্যাস্ত (খ্রীহীয 
১০। নয়পাল (১০৪১) ৯ 

সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পরাস্ত) উত্তরে 
১১। বিগ্রহপাল (ভূতীষ) ৃ 

পৌগু বন্ধন ও দক্ষিণে সমতট (বামপাঁল- 

হ্রহা বিক্রমপুর) এই ছুইটী স্থলে বঙ্গদেশের 
সিডির প্রাচীন বাজধানী ছিল,গৌড় নগরীতে অথবা 

5 বাডদশেব দক্ষিণভাগে কম্মিন কালেও ষে 

বন প্রাচীন বৌদ্ধ বাশিন্দু সময়ে বাঙ্গলার রাজ- 
গোবিন্পাল | 

ধানী ছিল, এবিধ কোনও বিশ্বাসযোগ্য 

প্রমাণ এপর্য্যস্ত পাওয়া! যায় নাই। চৈনিক 

(সেনবংশীষ হিন্দুরাজগণ) ৷ পবিব্রাজ্জক হিয়াংসাঙেব ভাবতবর্ধে অবস্থান 

, (পূর্ব বঙ্গ ও অনুগজ বজ ) কালে বাঙ্গালাব বাজধানী সমতট (রামপাল) 

১। বীবসেন (আদিশুর) (৯৮৬-১০০৬) সাণব তীবে অবস্থিত ছিল এবং নৈষধচরিত 

২। মামন্সেন (১০০৬-১০২৬ খবৃঃ) বচন। কালেও কবিবর শ্রীহর্ষ বাঙলার রাজধা- 

৩। হেমস্তসেন (১০২ ৬৪৬) নীব অনতিদূরে সমুদ্র দর্শন করেন-_কৈলাল 

(সমগ্র বঙ্গদেশ) বাবু কোথা হইতে এই বিবরণ সংগ্রহ করিয়া 

৪1 বিজয়সেন (১০৪৬ ১১) | ছেন, বলিতে পারি না। চঙ্ুত্বীপের যাজ- 

৫। বল্লালসেন (১*৬৯-১১* ৯ বংশেব প্রতিষ্ঠাতা রাখ! দমুজমর্দন দেবেন 
৬ লক্ষমপসেন (১১৬৩৬) সম্বন্ধে প্রচলিত জনপ্রবাঁদ অনুসারে. বিজ্ষ- 

৭ মাধবসেন ১৩৬৩৮) পুবের 'ক্ষিণভাগে সাগব অবস্থিত ছিল। 
৮1 কেশবনেন (১১৩৮-৪৯) বাঁকুষ্ণ বাবুর মতে 'আদিশুর বা বীর়- 
৯ অশোক (লাক্সপণের)সেন (১১৪২-১২৫) ) সেনের রাঙাযস্ত হ্রী্ীর দশম শতাখ্দীর শেষ 



চৈ, ১২৯৭1), 

ডাগেখটে। পবা মে বাদ পাল 

রাড়বংশ ৮৫০--১১৪* হী; এবং সেনরাগবংশ 

৬৯১-১২০৪ পরীটীয় অন্ধ পর্য্যস্ত রাজন্ব করেন। 

সেনবংশের প্রথম রাজা আদিশুর । তীহার 

প্রন্কত লাম বীবসেন বা শুরসেন। পক্ষান্তবে 

০পাএএ নি 
রানার 
হইতে গৌড় দেশ পধ্যন্ত বিস্ৃত হইয়া, 
কনোজপতিদিগকে আধ্যাবর্থের সর্বাপ্রধান 

নবপতি করিরা তোলে। ১৮৩৭ খ্রাঃ 

কলিকাতা! এসিয়াটিক সোদাইটীর পত্রিকা 

ডাক্তর হারনলি অনুমান করেন যে, গৌড়ে- র নাসিকের এক খানি ৭৩* শকাবের (৮০৮ 

্ব় ন'ৃণণ পালের সময়ে (১**৬-২এ্রীঃ) | ইঃ) লিখিত তাত্রশাসনের যে বিবরণ 

সেনবংশীয় সামন্ত ও হেমন্ত সেন পৌগু,বর্ঘ- প্রকাশিত হয়, তাহাতে লিখিত আছে যে, 

দের শাসন কর্তৃত্ব ভার প্রাপ্ত হন। তাহারা | ৰা ধ্টকোটাব্ অদীশ্বর গোবিন্দরাজেব পিতা 

হিন্দুধর্মে অতান্ত অন্ুবক্ত ছিলেন। ঠাহাদের ূ "পাববাজ গৌডবিজেতা বৎসবাজকে পরা- 

পবামর্শ মতে নাবায়ণ পাল বৌদ্ধধর্ম পরি-| জিত কবেন। এই বৎসবাজকে কান্যকুজ- 

ত্টাগ করিয়। বাঙ্গলায় হিন্দুধর্তেব প্রাধান্য | দত বৎসবাজ দেব ভইতে অভিন্ন অনুমান 

প্রতিষ্ঠিত কবেন। এদিকে রাজা মহীপালেৰ | কবিযা আবও কয়েকটা অপ্রামাণিক অনু- 

অধীনে" বিহার, বাঁবানসী ও অযোধ্যাতে | যানেব সাহাম্যে কৈলাস বাবু আদিশুর 

বৌদ্ধধর্শই প্রবল থাকে । বাজ! নাবায়ণ 

পালের উত্তবাবিকারীকে পরাজিত কবিষ! 

*১৯৩০" স্বীষ্টারব্ষে বিজয় সেন বাক্গগ্লায় মেন 

বংশের প্রতিষ্ঠ। কবেন। 

আদিশুর নামে পবিচিত হইয়াছেন। 

বাবু কৈলাসচন্্র সিংহ প্রচলিত কিন্বদ- 

স্তীকে অগ্রাহ করিয়া আদিশুবেব সম নির্ণষ 

প্রসঙ্গে যে অভিনব মত নব্যভাবতে প্রকাশ 

করিয়াছেন, তাহাই অধিকতব যুক্রিসঙ্গত 

বলিয়। বোধ হইতেছে । তাহার প্রদত্ত যুক্তি 

ও প্রমাণ নূতন এতিহাসিক তত্ব স্থাপনের 

পক্ষে সম্পূর্ণ ও যথেষ্ঠ না হইয়া থাকিলেও 

প্রচলিত জনপ্রবাদ ও পূর্বোক্ত স্থপ্রসিদ্ধ 

মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি যে 

নির্জীকতা। ও স্বাধীন গবেধণাঁব পরিচয় দিয়া 

ছেন” তন্নিমিষ্ত, তাহাকে সবিশেষ প্রশ*সা 

করিতে হয়। বৎসরাজদেব, তাহাব পিতা 

দেবশক্তিদেবের মৃত্যুর পব ৭৮০রীসটাব্য হইতে 

৮৪৫ প্রাঃ (৭০২-২৭ শকাব) পর্য্যস্ত কান্তকুজে 

২৫ বংসক কাল রাজত্ব কবেন । এই সময়ে 

এই বিজয়সেনই | 

সম্বন্ধে আপণাব মত ব্যক্ত কবিয়াছেন। 

কনোজপতি এই বংসবাজ গৌভ দেশ আক্র- 

মনপূর্বক তত্রত্য বৌদ্ধধর্থ্াবলম্ী নবপতিকে 

উচ্ছেদ করিষা, তৎপরিবর্তে স্বীয় বণবিজয়ী 

কাস্কোজবংশীয় শিবোঁপাসক হিন্দু সেনাঁ- 

পর্তিকে গৌডেব সিচ্হ'পনে স্থাপিত করেন । 

কনৌজ্বাঁজেব এই দেনাঁপতিব নামই আদি- 

শব। কনোঁজ ও মগধেব গুপ্ঠ সম্জাটগণ 

উডভিষ্যা হইতে বৌদ্ধ রাজবংশকে দূরীভূত 

ববিয়া নধনিয়োজিত হিন্দুবাজাব সহিত 

বাজকার্ধ্য নির্বাহ ও বাজ্য শাসনেব নিমিত্ত 

যেমন ত্রাক্ষণ ও কবণ কাধস্থদিগকে সউড়িষ্যায় 

প্রেবণ কবেন, সেইকপ বংসবাজও গৌড় জয় 

কবিয়া রাজকার্য্য নির্বাহেব জন্য পাঁচ জন 

ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থকে আদিশুবেব সহিত 

গৌড়ে প্রেবণপ্করেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও 

কাযস্থই বজীয় ও গ্লাডীয় ও বাবেন্্র শ্রেণী 

ব্রাহ্মণ এবং ব্জ ও দক্ষিণ রাচ়ী কায়স্থ 

গণের আদিপুরুয। বতসন্ীজ শৈথ ছিলে) 

সুতরাং তীহার প্রতিষ্ঠিত রা! 'াদিশ্যও 



৬৭ 
আারারারারাাগরানাহারাজারা... 
ইশৰ হওয়াই সম্তব। এই টা অনুমানের | 
কোনও প্রমাণ প্রদর্শন কৈলাস বাবু আঘ- 

শ্যক বোধ করেন নাই । দিনাজপুর জিলার 

কোনও অজ্ঞাত স্থানেব্র শিবমন্দিরের স্তস্তো- 

লিপি হইতে একটা শ্লোক উদ্ধত করিয়া, 

তাহ! আদিশূর বা তাঁহার উত্তর পুরুষ কোন 

রাজ! কর্তৃক নির্মিত হয়, অনুমান করিয়া- 
ছেন। উক্ত শ্লোকে “কাম্বোজাম্বয়েন গৌড়- 
পতিনা”, যাক্যাংশ দৃষ্টে বৎসরাজের কল্লিত 

সেনাপতি আদিশুরকে কান্বোজবংশীয় বলিয় 

পরিচিত করিয়াছেন। যথেষ্ঠ বিশ্বাসযোগ্য 

প্রমাণ প্রযোগ ব্যতীত কেবল অনুমানের 

সাহাফো এতিহাসিক তত্ব আবিষ্কার কলিতে 

গিয়া, কৈগ্গাস বাবুব প্রবন্ধের সারাংশ এব- 

ঘ্বিধ স্বকপোল কল্পিত কল্পনায় পধাবপিত 

হইযাছে এবং লেখকের সমস্ত অ'য়াস 

নিক্ষল কবিয়া তুলিয়াছে দেখির! দুঃখিত 
হইলাম। ভিনি ৪৭৯ হইতে ১১১৩ শকাব 

পর্য্যন্ত (৫৫৭-১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দ কনোজের 

হৃপতিবর্গের নামমালার যে তালিকা! প্রদান 

করয়'হেল, তাহাতে বীরসিংহ নামে কুলা- 

চার্ধ্যগণের উল্লিখিত কোনও নাম দুষ্ট হয় 

না। এই সম্বন্ধে এত সংক্ষিপ্ত ভানে আপ- 

নার বক্তব্য শেষ না করিয়া, বা বান্ধব 

পত্রিকার পাঠককে বরাত ন! দিয়া, বিস্বৃত- 

ভাঁবে ধনোজরাজবংসাবলীর যখোচিত 
আলোচন। পূর্বক কুলঙ্িলেখকদিগের শ্রম 

প্রদশন করা উচিশ ছিল। হিন্দ শীসন- 

কালে প্রায় ছুই হাঁজার বংসর পূর্ণ হইতে 

কায়স্থজাতি যে হিন্নু রাজন্যবর্গের শাসন 
হক্রান্ত প্রধান পদ গুলি অধিকার কলিগ! 

ধর্মাধিকরণে উপবেশন পূর্বক ব্রাঙ্গণ অপ- 

রাধীর দণ্ড বিধান করিতেন, কায়স্থগণ 

ব্লাঙ্গপদিগের ঠায় প্রদান্ত কেদাঁচিৎ দই 

নধ্যভারত। /জেউম খও, ঘাদপ লংখ্য। 1 

এক ধরন তরি কিংবা বৈশ্য) রাজকারে 
নিযুক্ত হইতেন--আদিশুরের অন্যুন সহঙ্র 
বৎসব পুর্ব হইতে কারস্থজাতি ভারতের 
রাজন্যবর্গের প্রধান মন্ত্রী ও মহাসন্ধিবিগ্রহথী 
প্রভৃতি বিশেষ সন্মানিত পদগুলি অধিকার 
করিয়াছিলেন-__রাজসভায় কায়স্থগ্ সর্ব! 
ত্রাহ্মণদিগের প্রতিহ্বন্দীভাধে উপস্থিত থাঁকি- 
তেন, বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, শ্বতি, জীবন- 
চণ্বত, ইতিহাস, প্রস্তরলিপি, যুদ্রালিপি, কি 
তাত্রশাসনাদি হইতে বিশিষ্ট প্রমাণ উদ্ধৃত 
কবিযা এই সকল কথার থার্যতা প্রতিপাদন 
পূর্বক পাঠকবর্গের নিকট কাযস্থজাতিয় 

শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তিনি স্বরচিত 
প্রবন্ধে অঙ্গহীনতা ও অসম্পূর্ণতা কেম 
দনীভূত করেন নাই, বুঝিতে পারিতেছি না। 

যাহা হউক, আদিশুব কোথা হইতে 
মাসিযা গৌড় ও বঙ্গদেশ অধিকার করেন, 
ততসম্পূক কৈলাস বাবুর প্রদর্শিত যুক্তি ও 
অন্রমান সম্পূর্ণ ও যথেষ্ঠ না হইলেও, আদি- 
শূব ও বীর:সন যে এক ব্যক্তি নহেন, তাহাতে 
আমাদের সন্দেহ নাই। আদিশুরের সম্নে 
রাট়ীয ও বারেন্ছু শ্রেণীর কুলপতিরূপে ষে 
সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাঙ্গলায় উপনিবিষ্ট ও 
প্রতিষ্ঠিত হন, কুলজিকাবদিগের প্রদত্ত বংশা- 
বলী অনুসারে দেখা যাষ যে, কৌলিনা প্রথার 
প্রবঞ্ক মহারাজ বলল সেনের সময়ে ভীহা- 
দেব উক্কর পুরুষগণের সভিত সেই সসাজ-' 
পঁরদিপ্গর ৮ হইত ১৫ পুরুষ এরং বর্তমান 
সময় প্যান্ত ৩৪ হইতে ৩১ গুযৰ অন্তর হষ- 
তেন্ছ। ইহা হউতে কৈলাস বাবু আদি- 
শূরকে বলাল সেনেব অস্ততঃ ৯ পুরুষ পুর্বা- 

বন্তা ও বর্তমান সময়ের ৩৮৩৯ পুরুষ পূর্বা- 
তন অনুমান করিয়া, বল্লালের তিন শত 
বৎসর ও বর্ঘমান সময়ের এগার শত বংসন্ন 
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পূর্বে রী অব অট্টগ পতাবীর ও রা গ হইয়াছে। তিনি বে কেবল স্বফপোলঙ্াপিত 
আদিশুরের আবির্ভীব কাল নির্ণর করিয়া- 

"ছেন। এক স্থলে স পুরুষে ৩০০ বৎসর ও 
স্তন ৩৯ পুরুষে ১৩০০ বশসরের পবিবর্ধে 

১১০* বংসর্ কেন গণনা করিতে হইবে, 
কৈলাস বাব তাহার যথোপযুক্ত কারণ প্রদ- 

শন কর নাই। কুলজিকারদিগের মান 

আর্দিশুব' এক বৌদ্ধ রাজবংশ জয় করিয়া 
গৌড়ের রাজসিংহাসন অধিকার করেন। 

কাশ্ীষেব স্প্রসিদ্ধ ইতিতাঁস বাজ-তরঙ্গি পাতে 

লিখিত আছে যে, ৬৯৫ শকাকে (৭৭৩হীঃ) 

গোঁড়ে এক জন বৌদ্ধধর্খাবলম্বী বাজা বাজন্ত 

কবিতেছিলেনপ। ; এই বৌদ্ধ বাঁজাঁব পবে 
তীহাঁর বিস্জতাঁবূপে আঁদিশৃস্লল আঁবিভ্ভীব | 

ডাক্তর মিত্র ও ৃ হওযা “বিচিত্র নহে। 

হারনলি সাহেব আঁদিশুবেব যে সময় অব- 

ধীবণ কশিষাছেন, তাহা অপেক্ষা কুল- 

জীকার ব্রাঙ্ষণদি”গব প্রদত্ত বংশাবলী হইতে 
কৈলাস বাবু যেকাল নির্ণঘ কলিযান, উচ্ 
অধিকতর'সমীচীন বলিষা বোধ হইাতোছ । 

সম্রাট আকববেব প্রিয় বয়স্য ও প্রধাল 

মন্ত্রী সুপ্র“সন্ধ আবুলফাজল আকবরের সম- 

য়ের ভারতবর্ষেব সম্পূ্ ইতিহাস লিখিবা-। 
ছেন। 

হিন্দুদিগেব লিখিত এঁতিহাসিক বিবশণ ও 

জনপ্রবাদাঁদি অবলম্বান সংক্ষিপ্রভাবে প্রাীল 

হিন্দ ও বৌদ্ধ সমযেব ভাবতবর্ষেব একখানি 
ইতিহাস শ্বরচিত “আইনি আকববী, গ্রান্থেল | 
ভূমিক'রূপে লিখিমাচিলেন | ভিলি শু, 

দেশের বিবরণে*বাঙ্গলার যে রাঁজবং শাবলী 

কল্পন। বা অন্থমানের সাহায্যে তাঁহার সংগৃ- 
হীত বিবরণ লিখিষা গিয়াছেল, ইহ! আগ্মরা 
বিশিষ্ট প্রমাণ বাক্ািপিপক লাহিংল কথায় 

কোনও কালে বিশ্বাস করতে প্রস্বা্ত নহি। 

ব্ড অশয়াস ও পবিশ্রমে কিনি যয সকল 

লিশিহ ও প্রচলিত এইতিচ্াসিক বিবরণ ও 

জনশ্রুতি অবলম্বনে ভাবতবর্ষেশ বিভিন্ন 

স্তনের বৃষান্থ ও রাছগবশাবলী সংগ্রহ 

করিয়া ক্বরচিত ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করেন, 
াহা বিভিন্ন জানব ভাঁবতবর্ষ পুনঃ পুঅঃ 
ারুমণে ও বিষম বাষ্টবিপ্রবে- ভাবতবর্ষের 

হল্বাষব দোল্ষ ও মুদ্রাষন্ষের অভাষে-- 

বিশ্ব হইষা থাকিলে | সেই সকল লিখিষ্ত ও 
প্লিত বিবলণ এক্ষণে বিলোপ প্রা ই. 
সপ্ন কলিশা, মহত্ব আক্লফজলের হ্যায় 
আস্ত উচ্চদাশব £ক জন ইন্জিভাস লেখকের 

স্নপস্থথা লিশিট প্রাণ বাশীন একবারে 

'মগ্রাহা বা বিশ্বাসে আষাগা বলা যাইতে 
পাবে না। আবুলফাজলেব লিখিত প্রাচীম 

ভণবতের ইতিহাস আনক ভ্রম থাকিতে 
ক্িশ্থ নিিঈ "শাবনবিকাজল আসল, 

মানদিগের অল্ধা গ্রীসীন ভীবপ্তর ইক্হাঁস 

**স্স। 

তাহাঁব সাঙ্গ সঙ্গে তিনি প্রণ্চীন | স্্গ্রণহ প্রথম প্রবত্ত হইয়া যে মহত্ব ওনউদা- 
এ কর্ব্যা গিষাছেন, তঙ্ছুম্া এই 

মহাঁআাব নিকট জর্ব্বা পল *আমাদর 

স্টীয নবম শতা- 
কব মপাভ'গে পাশ লধ্জগস আন্যদয় 

ক পদ 

[ স্ইষণ থাকে, তবে তীহাদের পর্বত আদি- 

৷ শব ্রীনটীয় অষ্টম শতাব্দীর শ্যেভাগে প্রাছ- 

প্রদান রুরেন, তাহাতে আদিশৃর ও শাহান ভূত কইযাছিলেন, এই অঙ্কুমান কোনক্রুয়ে 
ংশধরদিগের পর বৌদ্ধ পাল রাজগণের | অযৌক্তিক ও অসম্ভব নহে। 

বাশীবলী এবং তদনন্তর বিজয় থে) কোন কোন কুলজ্ 'ও কুলজীলেখক 
সেন রাজবংশের স্থাপয়িতা বলিষ। নির্দিষ্ট জনশ্রুতি অবলম্বনে গেমবংশীয় মঙগারধজ 
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বল্লাল সেনকে :আনদিশুরের দৌহিত্র, কেহ পুর্োর্জিখিত পাচ' জন কায়স্থ তিন আরও 
কেহ বা তাহাকে আদিশৃর়ের কন্তাকুল হইতে 
উৎপক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার 

বিরুদ্ধে বিশিষ্ট প্রমাণের অভাবে এই জন- 

প্রবাদকে অমূলক বলিয়া নিদ্দেশ করার 

কোনও কারণ দেখিতে'ছ না। আদিশূর 

ও সেন রাঁজগণ বিভিন্ন বশে না জন্মিলে 

প্রবাদ মতে তাহাদের মতধা বৈবাহিক বন্ধন 

ঘটিতে পারিত না। 

এই সমস্থ কারছণ বীরেন ও আদিশৃব 

যে অভিন্ন বার্ক্ক, অথব আদিশুন নে স্বীহীষ 

দশম শতাব্দীর শসভাগে গেল পি 

রাজগণের ১১০ বংফতেল পাল পৃন্দবঙ্ষে 

পাটি রা 

পপি গনবধংশের প্র তহাত। সেনাপতিন্ধ 

সেনের বাঙলা অপিকান এবং কন 

অনবীশ্বর বংসরাক্ছ 2দবেনল এসনাপতিকগে 

কান্থোজবংশীদ আিশৃত্রল বুঙ্গন রাজালনে 

অধিষ্ঠান_£বাক্ষলতর প্রচান ইনতহান সম্বন্ধে 

কৈলাস বাবুব্র এই ছুই অভিনব আ'বক্ষরার 

কোনটাই যথাবোগ্য প্রমাণ প্রয়োগ পুর্দক 

তিনি? 

আসনে প্রতিষ্ঠিত 

ছেন বলিয়া আমাণদর ক্ষীণ বৃদ্ধিতে বোধ হয় 

নাঁ। বি শিট চুক্তি প্রনাণ ভিন ণকনল ব্যক্ি- 

গত অনুমানের উপর কোনও এঁতিহাসিক 

তত্ব দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না। 

. ফ্রবানন্দ মিশরের * রচিত কামস্থ-কারি- 

কায় লিখিত আছে, আঁদিশুলের শাসন কালে 

(ধা? 21 1 নিদছ্িকপ 

কি 

কাঁলনতে কহতকাবা ভহসা- 

রা 

বিজয়: 
জবর রং 

৬ টি এ 

বাবিংশতি জন কারস্থ বাঙ্গলায় আগমন 

করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। আদিশুর, 

তাহাদিগের ২৭ জনকে বসতি করিবার 'জন্ঠ 
০ পি পপ তি পিপি পস্পস পা্প্প পাপা পর জরি ৬ ০০৮৯০ পা শা বা এ তং পা উপ আজ রশ মত 

র 
ূ 
| 
| জম্ম হয়। তিনি বঙ্গজ কায়স্থদিখেক্র .লমাজপতি 

ন্্রত্বীপের অধীর রাজা প্রেমনারায়ণের সভাপতিত 

ছিলেন। তিনি আশ্রয়দাতা! রাজার আঙ্দশে বঙ্গজ 

জাভা বংশ(বলী সহ বিশেষ বিবরণ এই 'কায়সু- 

কাবিক!' পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন। কৈলাস বারু 

ূ “চক্রদ্বীপের আদি রাজবংশ যে বাঙ্গল(র সেন রাজ- 

রি বশ হইতে উদ্ভত- এপ অনুমান করিবার বিশেষ 

| কাবণ প্রাপ্ত” হইয়াছেন। বোধ হয়, ভাহার প্রতি শ্রণত 

ও নবভাবাতহ 'ভিপুরা কাক্জা' নাসক প্রবন্ধের বিজ্ঞ 

পিভ বঞলোর ইতিহাস প্রকাশের পূর্বে তাহা প্রচাঁ- 

। 4৩ কর্বযা ইহার নৃভনত্ব বিলোপ করিতে তিনি 

ৰ নুহন। এহ প্রবন্ধ লিখার পর কৈলাস বাধু 

| দেবের অতি লক্ষি বিলরণ প্রকাশ 

ৰ করুরাদ্ুন । আসভতএব আমরা এস্ধলে ডাজর ওয়াউজ 

র সাহেব ১৮০৪; কলিকাতা এসিয়।টিক সোসাইটার 

| এ্রাহুত 

দনুঠমন্ধন 

| পর্রকণ্য বাঙ্গলার “দ্বাদাশ [ভীমিকের অনাতম চল্ 

। দ্বীপ পরতিব যে বিবরণ প্রকাশ করেন, তাহা হইতে 

র সংঙ্গপে ছুই চাটি কথা লিখিয়া কৈলাস বাধুর 

| অঙ্থখনের কারণ আমরা যেরূপ খুবিতেছি, উহ! 

| নির্দেশ কিছ । 

৷ :২৮০হী জুলহান মধিস উদ্দিন তোঁগরলের 
ৃ দন বলরন বিক্া- 

ৃ 

ৃ 
| হব আসণকমে মোনারগায় উপনীত হইলে, দনুজ 

বিছেোহ দ্নার্থ দির ঘিয়াসউদ্দ 

রায় টির অভার্থনা করিয়া পিষ্রোহীর দমন বিষয়ে 

যথ17+৮ সাষ্াধা করিত অঙ্গীকার করেন। তুল 

যাঁভাতত পশ্চিমে পলাইয়া ন। যাইতে গারে, তাহার 

পূবক্ক প্রতীকার করিতে 'সম্াটের 

চন্ররদ্বীপের অধিকার মেখন! 

রি পহশ্ন্থ বিস্কৃত থাকিলে এবন্িধ 'অঙ্গীকারের 

অর্থনঙ্গভ হইতে পারে মখিসউদ্দিন 'তোগরল 

। সোনারগায় বিজ্রোহী হইয়া ভাহার রাজধানীতে 

' কোনও হিন্দু নুপতিকে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে 

ূ উপায় নিদ্ধারণ 

দি প্র5শ্াত হন। 

* প্রীয় ছুই শত বৎসর গত হইল শাখিলা-গোত্র ূ দিশ্লাছিলেন, ইহা সম্ভবপর নহে। মুসলমান এ্তি- 

বঙ্গযোপাধ্যায় বশে এই ঘটকচুড়ামণি প্রযানন্দ মিশ্রের হাসিক জিয়াউদ্দিন বাণীর উল্লিখিত সোনারগার 



চৈত্র, ১২৯৭।) | ঢাকার পুরাতন কাহিনী (৯) | 

২৭ খানি গ্রাম প্রদান: করেন। কৈলাস 

বাবুর প্রবন্ধ হইতে এস্থলে তাহাদের নাম 

উল্লিখিত হইল। দেবদন্ত ও মহৌজা নাগ, 
চন্ভান্থ নাথ, চ্রচ় দাস, জয়ধর সেন, ভূমি: 

দনজরায়কে ূর্ব্বোক্ত সুযুক্তি প্রদর্শন পূর্বক, ডাক্তুল্র 

লয় কর, ভূধর দাস, জয়পাল পাল, চক্রধর 

পালিত, চন্দ্রধবজ চন্দ্র, রিপুঞ্জয় রাহা, বীরভদ্র 

ভদ, দগুধর ধর, তেজোধর নন্দী, শিবিধবঙ্গ 
"দন, বশিই কু, ভদ্রবাছু সোম, বীরবাহ 

। জন প্রবাদ মতে দন্ুজমর্দন দে বিক্রমপুর হইতে 

ওয়াইজ চন্ত্রত্বীপের প্রথম রাজা ও বঙ্গজ কারস্থগণের ৰ 

সমাজপতি দশুজমদদ'ন দে বলিয়া অনুমান করেন। 

প্রবাদ আছে যে, তিনি বিক্রমপুরবাসী চক্ত্রশেখর চক্র- 

বর্তী নামক ভগবতীর প্রিয় উপাসক জটোক জঅলৌ- 

কিক ক্ষষতাশালী ব্রাঙ্গণের ভূত্য ছিলেন । বিক্রম- 

পুরের দক্ষিণতাগ পর্যাস্ত সেই সময়ে সমুক্গ বিস্তৃত 

ছিল। একদা সন্ত চক্মশেখর সাগর যাত্রায় বহির্গত | 
৯ শী 

চইয়। শ্বপ্ররবেশে ভগবতীর সন্ধর্শন লাভ করেন।, 

ভগবতীর আদেশে কতিপয় দেবমূর্থি উদ্ধারার্থ চন্দ্র- 

শেখর জ্রতাকে নৌকার নিকটে সারগর্ভে প্রবিষ্ট . 

হইতে আজ্ঞা দেন। দুইবারে যে দুইটী প্রস্তরময়ী 

দেবমুদ্তি দমুজমর্দন প্রভুর আদেশে উত্তোলন করেন, 

তাহা বর্তমান সময় পরধ-্তও চত্রদ্বীপের রাজব*শ 
কর্তৃক কূলদেবতারূপে পুজিত হইতেছে । চত্দ্রশেখর 
ভত্াকে কহিলেন যে, 'শীদ্রঈ সাগর শু হইয়া স্থলে 
পরিণত হইবে এবং তুমি তথায় রাজা হইবে। 

আমার নাম অনুসারে এই স্থলের নান চন্্রত্বীপ ' 

রাখিও*। ইহ] হইতে চন্দ্রদ্বীপ নামের উৎপত্তি হয | 

বর্তমান জিলা বাখরগঞ্জ (সলিমাব।দ পরগণা ৰ 

ভিন্ন) লইয়া বাকলা চন্দম্বীপ সংগঠিত হইয়াছিল । 

আদিশুরের আনীত পঞ্চ প্রধান কায়স্থের আবাসস্থল 

এখানে নিদিষ্ট হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় চন্দ্র | 

দ্বীপের রাজাগণ বঙ্গজ কায়হগণের মমাজপতি পদে । 

প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাজা দন্ুজমর্দন খ্রীষ্টিয় চতুর্দশ 

যায়। 
1 

্ 
ৃ 
| 

আশ করেন। রাজ বল্াল সেনের পর" তিনি 

পূনরায় বঙ্গজ কায়স্থদিগের শ্রেণী বিভাগ করিয়া 

কায়স্থ কুলাচার্য্য ব্রাঙ্শণ ঘটকদিগের বাসস্থল উদ্দিল- 

পুরে নির্দিষ্ট 'করিয়া দেন। বুলীন কায়স্থদিগের 

কম্বপ্ধ বঙ্গনাদি কার্ধা নির্নাহের ভার ঘটকদিগের 

প্রহ অশিত হয়| রাজকয় নিমশ্ণে ও নভাতে সম- 

বেত হইয়া সম্মান অনুসারে যে কোন স্থানে উপ- 

বশন কবিতে অগ্িকারী হইবে, তাহা নির্ণয় করিয়। 

“দই সকল নিয়ম যথাবিহিত মতে পাজত হইতেছে 

কি না, উহা দেখিবার ভার এক দল কায়স্থের প্রতি 

প্রদান করেন। আজিও তাহাদের, বংশধরগণ রাজা 

“্তুমর্ধনের বিধান অগ্রসারে ঘটকদিগের গ্তায় 

কায়স্থনমাজে বিশেষ সম্মানন। প্রাপ্ত হইতেছে । 

রাজা দনুজমর্দনের পর চাহার পুত্র রমাবল্রভ রা 

চন্রদ্বীপের আধিপতা লাভ করেন। রমাবন্রভের পর' 

ত।হার পুত্র কুষ্ণবল্লভ, তৎপর কৃষ্ববললভের পুত্র জয়- 

দেন রাষ পুর্র্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গাল!র কায়স্থদিগের সমাজ- 

পি পদে প্রতিষ্িত হন। জয়দেবের সহোদরা কমলা 

বাজধানী কচুয়াতে যে বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া! 

প্রতিষ্ঠ। করেন, অদ্যাপি তাহার চিহ্ন দেখিতে পাঁওয়। 

জয়দেব রায়ের অপুত্রক অবস্থায় মৃক্্যর পর 

ইাছার ভ।গিনেয় চন্্রত্বীপের অন্তর্গত দিহুর ঘটা নিবাসী 

বঞ্ছবংশজ কুলীন পরমানন্দ রায় মাতুজ্লর রাজা ও 

মাজপতি পদ প্রাপ্ত হন। আবুলফাঁজলের 'আইনি 

শতাব্দীতে প্রীদ্ুভূতি হইয়া বর্তমান বাখরগঞ্জ থানার ঃ আকবরী' গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ১৫৮৩ খীঃ ভীষণ 

নিকটবর্তী কচুয়া নামক স্থানে যে চন্ত্রত্বীপের বথ ূ কটিকাবর্ত হইতে পরমানন্দ রায় সেতাগযক্রমে রক্ষা 

সম্মানিত বীজবংশের স্থাপন করেন, ঘটকদিগের মতে | পান। ১৫৭৪ খ্রীঃ আকবরের সেনাপনি মুরাদ খা 
বর্তমান*সময় পর্য্যস্ত সেই চন্রত্বীপে ১৭ জন নরপতি | 

আবিতুর্ত হইয়াছেন। কাম্তকুজাগত পঞ্চ কায়স্থের 
ংশধরগণের ২৩ পুরুষ গত হইয়াছে বলিয়া ডাক্তর 

ওয়াইজ ঢাকার ভূতপুব্ব ডেপুটী মাজিষ্টেট বাবু 
ব্জন্ন্দর মিত্রের নির্দেশ অনুসারে লিখিয়াছেন। 

চন্্রত্বীপ আক্রমণ করিয়া, তাহা দিলীর সাঞাজোক্ 

অস্তভূক্ত করেন। পরমানন্দের পর তঃঙ্গার পুত্র 

জগদানন্দ ও পৌত্র কন্দপনারাপণ গা ক্রমে 

চন্ত্র্বীপের আধিপত্য লাভ করেন। ১২৮৬ বী; 

ইংরেজ পর্যটক রালফফিচ বাকলার রাজা এই কণা. 



৬৬৬ 

সিংহ, ইন্দুধর রক্ষিত, হরিবাছু অস্ক,ব, জিত 

পাদ বিষ, বিশ্বচিত। আটা, মহীধর নন্দন, 

সমুদয়ে এই ২২ জন কাস বলদেশে উপ, 

মীত হন। কেনও সর্ষে কি প্রমাণের 

আশ্রত্ন গ্রহণ ন1 কারয়া ঠকলাস বাশু কিন্নপে 

যে সকল “মিত্র, নাগ, পাঁল, সেন, দন্ত, 

বর্ধ নবংশীব প্র“চীন হিন্দু রাজন্যবর্গের 

সইহৃত বাঙ্গলার এ সকল উপাধিধারা 

কাযস্থগণের অবগ্তই কোনরূপ ঘনিষ্ট সম্পর্ক 

রহিয়াছে” বলিয়া অদ্ভুত সিদ্ধান্ত দ্বারা 

বাঙ্গলার কায়স্থগণের ক্ষত্রয়ত্ব প্রতিপন্ন 

করিনা উঠিলেন,__ স্থল বুদ্ধিতে আমরা তাহা 

বুঝিতত পারিতেছি না। ইতিহাসের আলো- 

চন্াান্ধ তাহাকে এবমিধ কবিকল্পনার আশ্রয় 

লইকুত দেখিপ্ আমাদর ভ্ভাঁয় “নবাভালতের, চি 

নব্যভার়ত | (অস্টম খণ্ড, একাদশ সংখ্যা । 

| অষ্টম ঘগ, ৩৭৯ পৃষ্ঠা) অন্ত কোনও বদি 

পাঠক অতান্ত বিশ্মিত হইয়াছেন কি না, 

নলিতে পারি না। 

আবুগ্লফাজলের মতে অ'দ্শিরি কায়স্থ 

ছিলেন 1 গৌড়ীয় ভাষাতত্বের উপক্রমণিকায় 
তাহাকে দালভা মুনির বংশধর ক্ষত্রিয় জাতীয় 

কায়স্থ বলা হইয়াছে এবং গিরিধর” পৃীধর, 
স্যষ্টিবব, প্রভাকর ও জয়দ্ধর নামে কয়েক জন 

কাল্পনিক রাজাকে আদিশৃর বংশীর বলিয়া 
পরিচিত করা হইযাছে। কৈলাস বাবু 

তাহাকে কান্বোজ বংশীয় ক্ষত্রিয় ও শৈব 

নরপতি কান্তকুজের অধীশ্বর বংসরাজ দেখের 

সেনাপতি বলিয়। প্রতিপাদন করিতে প্রয়াগ 

পাইযাছেন। বিরোরাদাং ভন্ীচার্যয ৷" 
পাপী পপর পপ পা ০ 

ঠাতণর পিতৃম্বসার কি মাতুলের পুত্র চাকার নিকট- 

শা শপ জর স্যার বাগ ও প্জপিসপপা শিপ অং 

নারায়ণের সভায় উপস্থত হন। কন্দপনারায়ণ কি ৷ বনী উল[ইলের উদয় নানয়ণ মিত্র মজুমদার চন্ত্র- 

তাহার পুত্র রামচন্দ্র রায়ের পসনযে, চ্টগ্রামের পর্ভূ- দ্বপের আধিপতা ল'ত করেন। মুরসিদাবাদের 

গিজ ও মগদহাদিগের ভীষণ উপওরসে কচুশা হইতে | সব উাহাব সন্পন্তি বলপুবল্ক গ্রহণ করিলে উদয় 

০ সীধবশাশায় রাজধানী নীত হয । রাঁচন্র রায় 

যশোহরের রাজা হুপ্রসিদ্ধ প্রত'পাদিতোৰ কম্তার 

পাণিগ্রহণ করেন। ১৫৯৩ খীঃ প্রভাপাদিতেব রাজা 

মানসিংহের হত্তে পরাজয় ও মৃহার পরব তাহার 

পতিরতা তনয় স্বামী রামচন্দ্র রাধের দশন মানসে 

পৈতৃক রাজব!টী হইতে যাত্রা কবিয়া স্বামীর আদেশ 

প্রতীক্ষা পধিমধ্যে যেস্থলে অবস্থিত করেন, তথায় 

সেই ঘটনার চিরম্মারকরূপে যে হট প্রতি্ঠিত হয়, 

অদ্যাপি তাহা* “বৌঠাঝুরণীর হাট” নামে প্রনিদ্ধি 

লাভ করিয়াছে । রামচন্দ্রের পুর কুষ্ণনারায়ণ দুর্বৃত্ত 
মগ ও পতগভদ্দ:গর বিরুদ্ধ অনেকানেক যুদ্ধে 

ঢাক।র নঘাবকে 'বশশেষ সাহা করেন। কুষ্নরায়ণ 

স্বীয় কণিষ্ঠপ্রাত! বাহদেব রায়ের প্রতি রাজ্যভার 

সমর্পণ করিয়া সন্গযানাশ্রম অবলগ্বন করেন। বাহ, 

দেযের পৌজ নিঃসন্তান হওয়াতে, তাহার মৃত্যুর পর 

মরা পাস” পপ আরা 5 বাজি ঞ 

নার([যখ দুবপিদাবাদে নব;বের আদেশ স্বন্বযুদ্ধে একটী 

প্রকাণ্ড বাস্বকে নিহত করিয়া চন্দ্বীপের আধপত্য 

পুনবায প্রাপ্ত হন। উদয়নারায়ণের পৌত্ জয়নারায়ণ 

অতি এশবে জমিদারীর ভার প্রাপ্ত হইলে, তাহার 

ছুরচার ও বিশ্বাসঘাতক কর্খচারী শন্কর বল্সী৭ 

বংসন পবন চন্দ্রদ্বীপে সর্কেসর্বা হইয়া! উঠেন। 

দলনুব তাহার মাতা দুর্গারাণী দেওয়ান গোবিন্দ 

সিপহের সাহায্যে জমিদারীর শাসনভার গ্রহণ করিয়| 

নষ্টো্ধারে প্রবৃত্ত হন । জয়নারায়ণের পরবর্তী রাজ। 

নৃসিহ দোন্দর্যোর জন্য বাঙ্গলায় সবিখ্যাত ছিলেন। 

কিন শ'ননকারোৰ সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন । ১৭৯৩ 

থীঃ বাকী খাজানার জন্য জনিদারীর কিপ়দ'শ বিক্রীত 

হয়। মাধবপাশার রাজব”শ এক্ষণে সামগ্ক নাকমি 

তালুকদারে পরিণত হইয়া, অভীত গৌরব্তে চিহ্ন 

পযাণ্ড বিলু করিয়ছে। 



ভাঁলবাসা-কালকুট । 
ভাঁলবাসা-কালকুটের কথ। আমাকে 

বলি. না, ভাব তার দাঁলী, চঞ্চলা নদীর 

ীরে *কলঙ্ক-চন্দন-বুক্ষমূলে সেই কঙ্গুন-দে্ী, 

কোমলাঙ্গীর বাস। সে কালকুট পান করিয়! | 

আমি জর্জরিত হইয়াছি,--আার আমাকে 

তার কথা বলি না। 

এমন কাজ নাই, 

জানি না, কিন জগহ ভা 

শিব পাগল লভীব জগ্ঠ, 

আলাজ্মর জন্য, 

আনাবি কা ভঠক্াষেঞেব জন্য 

(সনা কানাতি পা 

কলার, 

শাগল। 

পাগলিনী 

প্র ॥নাবিগঃ 7 

সেনেকি নেশার 

“ঠা হা 

সা 

এব 

লিখী। খনন, 5 জন্য, জনি তাহা বৰ 

লান না ৬ দশন নাহিদ লইমা, চু 

লহকুণে প্রতিপন্ধ অন্ত বা জড্বাদ লন! 

করিল, মন্তযোর শনীনলল অনশন নাই, 
হান জে চারা লে পরমার সমইি-নথনা 

শ্মাশানের দাউ | মুভাপ গেলা অব দশ 

নিক বা নৈজ্ঞানিল গুন একাথাষ পাভিবে ? 
্চ 

বাহন চমক 

লবাস্ঠ, পক আন্রুষ শশা 

হও মানবের 

জন্য মাসুম পাগল | হ্যা বশী আন বুন্দা- 
বনে নাই, (কিন্ত ভব্৪ এলাধান কুল ডুবা- 
ইল, মান ডুনাইল, জীবন ডুবাইল ; হাবভায় 

আঁর রহিল কি? আগাৰ সন্মু্দ কেহ নাই, 

পশ্চাতে কেহ নাই- চিক কেবল ফাপা 

নীরবতা, কেবল অনন্তপুরের অনন্কু হষও? 

আমি কবে জর্জরিত, আমার প্রাণ িবা- 

নিশি হুন্ধ ধুধু করিয়া জলিতেছে। লোকে 

বলে “আমি মানুষের ভালবাসা কাডিয। 

লইয়াছি, কিন্তু কাহাকেও ভালবাঁগা দেই 

নাই--আমি সজাগ কবি, আমি মাহাইতে 

৮১ 

ৃ 

পাগল এবং পাগ। 

॥ 

এ ও 
। 

সপ পক প্পাস্পীসিপাসপসপপাও পাপী স্লিপ পাশপাশি 

্ ] 

উট 

| জানি, 

নাআমি সত্যই পাষাণ। 

কিস্ক মাতি না। আমি যশের 
বহকে, স্বার্থের ধাগ্ধায়, প্রলোভনের ছলনায় 
আি ঘুরি, ফিরি, উঠি, বলি ।” বাস্তবিক ও 
আনি তাভাই। বন্ধু, অমাঁকে ক্ষম। করিষা, 
গাষ ঠেলিয়া চলিন] যাও, আর বুথা ভাল- 

বানান কগা বলি9 না। 

আগার বড় অহঙ্কার 
হিল, তাই দস্ত-সহকারে বলিতাম, “লোকের 
জগ আমি পাগল হব নানা কখনই 

|” এজন্য আমি প্রেমের ঘর বাধি 
ন'ত - এজন্য ছেলে খেলায় ভুলি নাই । বড় 

হহগা্ কঠোর তপস্তার, কর্তাবোর সেবার 

নল্যকাল, হইতে 

রর 

₹ মাত! গুকজনেন (লহ, ভ্রাতা ভগ্মীর 
শা ছি. ৮ ড় রি ঠ, হলের অমগাহিগণর মলে, যৌবনে 

পি পগেধ বোভ, সব স্সেহ ভুলিযাছি ! মাত। 
বু প্যা কাদিয়' চন্ষের জলে বক্ষ ভাদাইয়। 
৮৫12৭ ৯ এ 
২৮21 7527লন, |প তা নীরবে করুক তি 

ব'প্দ। মথ ফিপাইলেন-ুআার ধহার। গুরু, 

হভারা অনেক কবিতলন, আনেক সহি- 

পেন, শেষে আর পারিলেন না, আমাকে 

“দ্য ছিলেন। কছেজ বাস্ুল পড়িবার 

সমন সকলে আমার বাড়ী আসিত, আমি 

কাহার বাঁড়ী ফাই নাই )--ইহাঁতেই “সব 

»'" বকঝিতে পািবে। বালা-সুহদ “কাও গো” 
দর “রি”, যৌবন-স্জৰ পচ, অ, পা, 

_সকলে নিরাশ হইয়া! অন্ধকারে 

কাস: ডুলাইয়! চলিয়া গেল । আীঙ্গালা সকলে 

অঃ 

অজ অদৃশ্ঠ পুরে মনপ্রাণ ধাধিয়ান্ছন | হায়, 

হম, আমি কি পাষাণ? ভামি অক 
'ন।হাদের ছবি দেখিয়া অবাক ই কিন্ত 

৪ জাগে 

ধরা ছোয়া দেই নাঁ। হায়, আমি কি ফাদ? 

এতদুর পঙ্গা বত 



নব্যতারত | (অউম খত, দ্বাদশ সংখ্যা । 

পাষাণ। কিন্ত অনন্তপুরের অনন্তত্ারে তপন্তা 

করিয়া--“কা”" হইতে “অ” সকলে মিলিয়া . 

বিশ্বেশ্বরের যোগ ভাঙ্গিয়া মন গলাইয় । 
অবশেষে প্রেম-বিষ আমার প্রাণে ঢালি- 

য়াছে। “অপরাজিতা” আমাকে কি করিয়া 

কোন্ তীর্থে কোন্ নৌকায় যেন উঠিয়া 

চলিয়া গিয়াছে ! সত্যই সে আসিয়াছিল-__- 
আর আজ সত্যই সে গিক়াছে? হায় হায়, 

আমি মানুষ হইলাম, পাখী হইলাম ন' কেন? 

আমি উড়িতে অক্ষম, সীমায় আবদ্ধ-_ 

অসীম অনস্তপুর কতছুর, কিছুই বৰঝিলাম 

না। সে আমার প্রাণ কাদাইল! এতদিন 

পরে আমি কলঙ্ক-সাগরে ডুবিলাম। মানুষ 

শ্মশীনের ছাই, তাত বেশ বুঝিয়াছি, কিন্থ 
তবুও আমি তার জন্য পাগল । বদ্ধ, তুমি | 

টির করিলে, মুখ বক্র করিলে, কিন্ত আনার 

ত বুবিলে না! প্রাণ বুঝা “হানার 

কাজ নয়। ঠাট্টা, তিরক্ষাব, যশ, নিন্দা, 

প্রশংসা-_তোমার হাসিমাখা মুখ বা চক্ষের 

জল, গসব আমার নিকট সমান! 

বল নগরে -“ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কক 

কলঙ্কসাগরে 15 দেখিলাম ত আনে ট্ 

লাম না কেন? পাইপপাম 5 আরো পাইলাম 

নাকেন? তার কথা শুনিলাম হ মারো 

শুদিলান না কেন, 

নিকট গুনিবে না। আমার ভানা'-“কি 

দেখিলাম ১ “কি দেখিলাম 1১” সে অমৃত 

সাগরের ঢেউ, সে স্তুধা-সিন্ধুর নবনী, “স চাদ 

ছীকিয়! অমিয়, সে কুস্থমজগতের জুবমা, 

'অথবা। সে যে ক্ষি, আমি তা জানি না । মানুষ, 

মানুষকে ভুলিয়া তারপর ম্বপ্লে দেখে। 

আমি তাকে আর স্বপ্রেও দেখি না। সে 

প্রত্যক্ষ, চির প্রত্যক্ষ, চির উজ্জ্বল, চির নিক- 

টস্থ। সেদেবীপুরের দেবী-ুষ্থি, মাতৃমৃক্তি | 

ছি, ছি, ছি-. মানবীকে দেবী বলিলাম ? 

. ছি, ছি, ছি-এই বলিয় সব. বন্ধু, সব ভাই 
আজ দূরে সরিয়া ঈাড়াইয়াছেন। পাগলের 
বাণী, প্রলাপের উক্তি শুনিতে কেহ আজ 

কাছে নাই। স্বার্থের পর স্বার্থ, তার পর 

স্বার্থ _ সপ্তম স্বার্থ-দেশের পর তাহারা বাড়ী 
বাধিয়াছেন। আমি শুনিতেছি, তীহার। 

আমাকে দ্বণা করিয়া এখন ভালই আছেন । 
আমি শুনিতেছি, তাদের ধর্শকম্ম এখন 

ভালই হইতেছে । কেহ তোযামোদে, কেহ 

যশে, কেহ প্রশংসা স্ততিবাদে তাহার! দশের 

মন্ধ্য একজন হইয়া আজকাল ভাল ভ্ঞবেই 

দিন কাটাইতেছেন । আর আমি ? ভবপুরে 

ভবঘুরে -ঘেই একাকী, সেই একাকট্র_ 
কোলে দেই মাতৃনুষ্টি! নিমতলার ঘাটে 
মাথের রূপ ভামইয়াছি- আমার মা এখন 

নিরাকারা_ চিন্ময়ীমুগ্ডি। তিনি রূপের অতীত 
-'অরূপা, অথবা রূপ জমিল্সা মহামায়ার 

নহাবূপ মা আমার, আমি মায়ের, এই একটী 
কথায় আমার সব বেদ, বাইবেল, কোরাপ 

| পরিমমাপ্ত। তোমার ব্রহ্মাগুবেদ, রাশি রাশি 

পাক্জাপুণি আমার এই একটা কথায় । আমি 

 তর্কুক্তি জানি না, দর্শনবিজ্ঞান ধু'ইয়া যাহা 

পাপ ১৩ পপ পাপ, পপ ০৯০ হা পা ক এ. ০ 

ূ 

ূ 
ূ 
ূ 

রা 

. পান করিতে হয়, তোমরা কর, আমি আর 

এ সকল বুলি মানার কিছুরই নই, কেবল মায়ের । মা আমার কথা 

বলেন না, তাঁসেন না, কিছু দেন না, এইরূপ 

যত ঘুক্তি তর্ক থাকে, আমার নিকট লইয়া 

আসিয়া ভুলাও, আমি অলড়, আমি দেখি- 

য়াছি, পাইয়াছি, তার কথা শুনিয়াছি, আমি 

কিছুতেই তোমার ত্র সকল কথায় ভূলিব 
না। চ্তোমার জন্ত অবিশ্বাম থাকে, ভাই 

তুমি তাই লইয়াই থাক; আমি তাহা চাই 
ৃ না। আমার যাহা, আমি 'তাই. লইয়াই 

| থাকিতে চাই। আমি চাই। সেই ক্সেহ 

পি সপ শপ শ শপ শা? পাাপীিশিপাশীপিীটাশ তা শি টি 



রি? ১২৯৭)  চৈতুম্যচরিত ও-চৈতন্থাধর্শ [৪২] ৬৩৯ 
মি 

বিগলিতা পাপ-প্রলোভনের অশ্পৃশ্ঠা, পুণা- | আমি আর ভালবাসিব না। ভালবাসিলে 

সলিল ভাগীরথিতে দেহ মন ভূবাইতে | | কি হয়, বুঝিয়াছি। আমি সব দিয়াছি, সত্য 

“শক ণংসারের অভীতা, অপরাজিতা মাতৃ বলিতেছি, আমি হৃদয়ের সব ঢালিয়াছি, বুথ 

মুক্তি লইয়া! আমি পাগল হইতে চাই । আমি | শুন্যেরদিকে আর তাকাইও না। যে প্রেম- 

নিমেষ-হারা যোগী, ভাবার কর্তা, জ্ঞান- | সিন্ধুত সকলের প্রীতি, সকলের ভক্তি, বিমি- 

ভারা শিশ্ত, _মামি সব হার! হইয়। মায়ের ] শিত, সেই সিন্ধুরদিকে নয়ন ফিরাও। আল্গ 

হইতে চাছইি। আমি ছুটিতেছি, ফিরিতেছি, | 2 মজিও না। বৃথা হলাহল পান করিও 

_ আমি অস্থির হইয়াছি। আর আমাকে | শঃ! অনন্য সান্তকে ডুবাইয়! নির্লোভী, 

ভালবাসার কথ। বলি৪ না, আমি তার শিল্পুহ, লিক্ষম্ীযোগী হও । ভালবাসার 

জালায় সংসারে থাকিরাও সংসার-ন্যাগী | শক বুঝিবে, অনন্তের আস্বাদন পাইবে । 

সান্বেসাকানে,__এ ভবপুলে তাহা পাইবে 

* তাগাদের ভালবাসার মায়ায় আমাকে | না। আলোকের অতীত ধামে, রূপের 

আঁর পায়ে জড়াই না । ভাই, তুমি অনেক | ভীত নামে একবার আসক্ত হও, 

দি, 'এখন একটু ক্ষমা কর। আনি। মামি যাহা বালতেছি, বুঝিবে । আর ষশ- 

চোমাদিগকে ধরিস্। অনন্তপুরে যাইব, ভাঁবি- ; মাল, দর্শন বিজ্ঞান চাঁও, সংসারের বাজারে 

মাছিলাম, কিন্থ ব্বার্থের ভাটে আসিম] হঠাৎ । অন্বেষণ কর। ভক্তির শ্রীমঙ্গন সেখান 

"মার চমক ভাঙ্গিয়াছে, এখন দুল হও 1 হটে অনেক দূর । 

সন্তাসী। 

টে ০০০০০০০০ 

পিপি 

৯১৯৯): 9তি 

'চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম। (৪২) 
ভক্ত সমাগম | 

গ্ীচৈতন্ত দক্ষিণাপথে গমন করিলে | স্য; কিন্ত তিনি বিরক্ত সন্ন্যাসী, নির্জন 

উৎকল রাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র এক দিন | স্থানে থাঁকেন। রাঁজদর্শন নিষিদ্ধ বলিয়া 

কটক হইতে সার্বভৌম তট্টাচাধ্যকে ডাঁকা- | গ্রাণাস্তেও রাজ সমীপে যান ন/। তথাচ 

ইয়। পাঠাইলেন। ভট্টাচার্য রাজার সহিত | “কান কৌশলে আপনাকে দেখাইতে পারি- 

সাক্ষাৎ করিলে রাঁজ। তাহাকে জিজ্ঞাসা | তীম, কিন্তু সম্প্রতি তিনি দক্ষিণ দেশ ভ্রমণে 

করিলেন, “গুনিলাম গৌড় দেশ হইতে এক বাহির হইয়াছেন 1» 

মহাত্মা, নীলাচলে আসিয়া আপনার গৃহে রাজা বলিলেন । “জগন্লীথ দর্শন ছাড়িয়া 

রর অবস্থিতি করিতেছেন ও আপনাকে নাঁকি | দক্ষিণে যাইবার কাঁরণ কি?” 

বহুরুপা করিয়াছেন? আমি কি তাহার সর্ধভৌম উত্তর করিলেন, তিনি সামান্ 

দর্শন পাইতে পারি না?” ভট্টাচার্য্য উত্তর ; মহাপুরুষ নহেন) সাক্ষাৎ শীর্ণ মনুষ্য 

করিলেন, “আপনি যাহা শুনিমাছেন, সকলই : দেহে অবতীর্ণ হইয়াছেন; তীর্থ সকলকে 



চে তীর্থ যাত্রা! পবিত্র করিতেই তিনি 

করিয়াছেন । 

রাজী বলিলেন, আপনি মহ! বিজ্ঞ বাক্তি ; 

আপনি ধখন উহাকে কষ্জ বলিতছেন, 

তখন আপনার কথা আঁবশ্বীস কবিতে 

পারি না। হা হউক, তিনি আদিল যেন 

একবাব তাভার দশন পাই । 
উট্টাচার্ধা বলিলেন “তিনি অন্ন কালেই 

প্রত্যাগত হইবেন, কিন্ধ ভাহারণ্জন্য একটা 

কাস'র প্রমেজন। শ্রমন্দিবের নিক অথচ 

নিজ্জন স্থান হইলেই ভাল হয়। আপনাকে 

এরূপ হান 

হইবে |” 

০০ €০%৮ একটী নিদিষ্ট করিম দিত 

রাজা একটু চিন্তা করিরী বর্ন, 

“আমার ই্ীদে 

ঠাহাল সুন্দর বাসাহইতত পারিবে 

আমার নামে দিশ্র মহাশয় বিন! 

স্কান ঠিক করির়া রাখুন |" 

ভক্রাভারধা বাক্ত লমীপ 

| অপি 

সউ 

বশ 

শি 
(৬ 

তত খিক 

রা চে] 

(ক মতা 

আফিয়া লু্জাব ইক! কাণা 

করিলে কাশ মিশ্র আপন 

জজ নে করিবা বালা স্থান ঠিক 

করিরা রাখিলেন । 

প্রতাপ রুদ্র গঙ্গাবশের শেব লাগা; 

ঠাক 

১৫০৪ হইত ১৫৩২ খ্রীছাবক্ পর্যন্ত ইনি 

উদ্ডধ্যার হিংহাসনে আলীন ছিলেন 1 ইন 

প্রথম বয়সে বৌদ্ধ ধঙ্শের প্রতি সানি 

দেখাইয়া ছিলেন। কিন্ু পত্রে নৈষঃৰ তমা 

বৌদ্ধ ধর্মকে একবারে উংকল হইতে ছপী- 

কত করির! দিয়াছিলে 

হি সির প্রভা ইহার দিও আরও 

৮ 

পু রস 9 শিব, সপে নিন প্ট্কি 

পূর্বে ক দাহ ভইগাছে গে, আপুচহন্ত তীর্থ 
" রথ হর 

ঘা তাতে আসয়। গান রঙ্জনা সিন 

কাশী মিশ্রন কছীল্তভ 

নব্যভারত। ( অহ্টম খণ্ড, দ্বাদশ সংখ্যা । 

সার্ক ভোনের আলয়ে যাপন নিভে? 

রজনী প্রভাতে ভষ্টাচাধ্য তাহাকে জগন্নাথ 

' দর্শন করাইয়া! কাশী মিশরের ভবনে লইয়া. 

সাপ 

পাপ পাশপাশি? পপ পাল তিদি সপ্্িিাপটশীপ লাক এ 

২৭৮ পপ শা পাশপাশি পলাশী ২ 

বাসা নিদিষ্ট করিয়া রাখিয়াছি। 

যাইয়া! বলিলেন, এই বাড়ী তোমার. জন্তু 

ইহা 
(তামার পছন্দ হয় তো ? 

শ্রীচৈতন্ত বাসস্থান দেখিয়া পল্পম সন্তুষ্ট 
হইপেন। বাড়ীটা মেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, 

তমনি নিজ্জন, অগচ জগন্নাথ-মলিরের সন্নি 

কউ। ভর্র'চ'ষ্য বলিলেন, “প্রভূ ' এই বাসা 

অঙ্গীকার কিমা কাশী মিশরের আশা পূর্ণ 
এউ সমমে কাশী নিশ্র সগোষ্টিবর্গে কর। 

শার্সস! ভাতার চরশন্ুল পতিত হইলে 

এটভনন্ধ হাহানকে আলিঙ্গন দানে কৃপা 
করদুলন । এবৎ বলিলেন, 'আমাদি এই 

দহ “ভানাদেবহী, লা ইহাকে যেমন 
ক্যা লাগি চাও, জানান তাহাতে 
মতামত কে? 

ই সয়ে শীলাদির প্রধানত লোক 
হটহভেন নিকউ পলিন্চিত হইতে আসিয়া 95 রর 
উদ্্িত হইল । সকলে উপবিষ্ট হইলে 

ক্রি পলিচল পিপপা দিলেন | যথা 
জগলাঘেন £নবক জন/দদন, ভব বেরধারা 
রুকদাঁঘতণদলারিকারা শিছি নাহিতি, প্রদান 

'্বঙ্চন, জগনাঙের অভাশায়াল 

দান নানক ব্যক্তি, শিথি মাহিতির হ্বাতা 

. মুলগাবি মাভিততি, চন্দনশ্বর, নিংতেশ্বর১মুরারি 

শপ 

নন্দ বায়ে পিতা 

নানক ভাঙ্ষণ, নিস্ুদ!স, প্রহররাজ মভাপার 

এব" গ্রমানন্দ মাপার প্রভতি । এই সকল 

লোক এইক্ষণ ভইহে ভ্চৈতান্তের একান্ত 
অন্তগ হইয়া থাকিলেন। এই সময়ে রামা- 

ভবানন্দ রায় চারি পুল্প 

না আরদয় উপস্থিত হইলে ভট্টাচারা 
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উাহার পরিচয় করাইয় 'দিলেন ূ 
প্রণাম করিলে টচতন্যাদেব ভীহাকে আলিঙ্গন 

দিয়া বলিতে লাগিলেন “রামানন্দের স্যাধ 

ষ্ঈি.ধাহার পুল, তীহার সৌভ্াগোর লীন! 

কি”? তুমি সাক্ষাৎ পাণ্ড, ভোমার ্রীকুষ্া 

দেবী ও তোমার পাচ পুত্র পঞ্চ পাগুব। 

ভবানন্দ,*বলিলেন, “আমি শুদ্রানম, তাহাতে 

আকার বিষয়ী, তলে মে ভনি রূপা কলির 

আমাদিগকে স্পশলে, গে কেবল তোমার 

ঈশ্বর লক্ষণ | যাহা হউক, পঞ্চপুল সম 

তোমায় আত্ম সমর্পণ করিলাম । এই বাশী 

নাঁখ তোমার সনীপেই থাকিনে, খন ঘ।হ। 
প্রয়োজন হষ্ট হইবে, আপনার ভজন বিবেচনার 

হহখরে আদেশ করি ও) সঙ্গোচি কলিলে মহ। 

ঠা ভাপ্রভ বলিলেন, “তামা, 

দের কাছে অর সঙ্গোচ কি? তোনরা 

আনার পর নও । দিন পাঁচেকর মে 

রামানন্দ আিক্বল, ভগন আমার আনন্দ 

বাজান পূণ হহঃব 1” 

বিদাপ দিয়! শ্রাটচতন্য বাণীনাথকে নিকটে 

থাকিতে আন্পুমভি দি 

ইল পর ভবানন্দক 

দলে । 

সাব্ধতৌম 

(লাক বিদায় ভইযা গেলে আটৈতন্য তাহার 

দক্ষিণ যাত্রার সঙ্গী কষ্চদাসকে নিকটে 

ডাঁকাইলেন এবং ভট্রমারীতে কাহাকে 

ছাড়িঘা কাঁসিনা কাঞ্জনের লোভে যেরূপে 

সে পলাইয়া গিয়াছিল 'ও ভাহাঁকে উদ্ধার 

করিয়! আনিতে যে বিপদ্দে পড়িয়াছিলেন, 

তাহ? 

ইহাকে, দেশে আনিয়া দ্রিলাম ও বিদায় 
দিতেছি । উহার যেখানে ইচ্ছা চলিধা 

যাঁউক, আমার নিকট থাকিতে পাইবে না? 

এই কথা শুনিয়া 

লাহে । 

বিবুত করিয়া বলিলেন “এখন আদি । 

হা । 
। 

! 

ভষ্টাচাষ্য ছাড়া আব সকল, 

গেলেন । 

নিত্যানন্নাদি কষঃদাসের ক্রন্দনে তুখিত 

ভা ভাঁভাকে আশ্বাস দিয়! নিকট রাখি- 

লেন এবং সমরান্তরে এটৈত্হ্ঠকে বলিলেন, 

“তামার দক্ষিণ গমন সংবাদে শচী মাত ও 

মইদ্বতাদি নবন্বীপের ভক্ত সকল উৎকণ্ঠিত 
দাছেন। তোমার আগমন বার্তা দিতে 
গেড় দেশে একজন লোক পাঠাইতে চাই; 
ইহাতে কি অভিপ্রায় হয়? গৌরচন্দ্র 
বললেন, তোমাদের যাঁভা ইচ্ছা কর? । 
হখন রা মভাপ্রসাদ সঙ্গে দিয়া মহাপ্রভুর 

ত্যাগমন সংবাদ দিতে নিত্যা- 

ন্দ কৃষ্ণদাসুক বঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন । 

ুষদান নবদীপে আসিয়া শচী মাতাকে 

2 প্বাসাদি ভক্তগণকে সংবাদ সহ মহা! 

শনাদ দিনা শান্তিপুরে অই্বৈভাচার্্যকে 

৮মাচার প্রদান করিলেন। শুভ সংবাদ 

গণের আনন্দের পরিসীম! থাকিল 

বাসদের দত্ত, মুবারি গুপ্ত, শিবানন্দ 

"মন, আচত্যা রত্ব, বক্ধেশ্বর পণ্ডিত, আচার্য 
নর্ধে, দাতমাদদ পণ্ডিত, শ্রীমান পণ্ডিত, 
নিজম্ব দাস, খোলা বেচা শ্রীধর, রাঘব 

পণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি যাবতীয় 

তক্ত মণ্ডলী এই আনন্দের সংবাদে আঁচার্ধ্য 

গৃহে উপনীত হইলে অদ্বৈতাচাধর্য' এতছুপ- 
ল্স্ক্ষ ছুই তিন দিন উৎসব করিলেন । তখন 

ননাচিহল 
& ৮01৮০ 

১: 
হয শনোতিয়! ভিত্তি 

৷ কলে নীলাচলে যাইন্ে যুক্তি দৃঢ় করিয়া 
'একত্রে ন্বদ্ধীপে শচী মাতার ভবনে যাইয়া 

ৃ 
তাহার আজ্ঞা লইলেন। কৃলীন গ্রাম- 

বাসী সত্যরাজ, রামানন্দ প্রত ত ও শ্রীখণ্ড 

বাসী মুকুন্দ, নরহরি ও রঘুনন্দ” এই কথা 
রুষ্ণপাস কীদিতে। শুশিয়। নীলাচলে প্রভূ দশশনে যাইবার জন্ক 

(দিলকার অত সভী উক্গ হইল! প্রস্থত হইয়া! নবন্বীপে আসিয়া তাংপ্দিগের 



৬৪২ 
লা পাপন এ বগা .. .. 

সহিত একত্রিত হেন গৌর বিরহে 

নব্যভারত । ( অষ্টম খণ্ড, দ্বাদশ সংখ্যা । 

অগ্রাগে বারাণসী নগরীতে যাইয়া! শিখ' 

মতাপ্রায় নবদ্বীপ যেন আবার নব জীবন : গ্ত্র ফেলাইরা সন্নাধী হইলেন, কিন্তু যোগ- 

পাইয়া উঠিল। এই সময়ে পরমাননপুরী | পষ্ট গ্রহণ করিলেন না। ইনি পরম বিরক্ত,. 

দক্ষিণাপথ হইতে নবদ্বীপে আসিয়া শচী- | শ্রীকষ্ণ-ভক্ত এবং শ্রীচৈতন্তের একান্ত অনু- 

গ্রহে অবস্থিতি করিন্েছিপগেন | শচীমাতা। | রাগী। স্গযাসাশ্রমে ইহার নাম স্বরূপ হইল 

তাহাকে অতি যত্বের সহিত সেবা কবাতে 

ছিলেন। তিনি গৌবের নীলাঁচলে জাগমন 

শুনিতে পাইয়া পূর্বপ্রতিজ্ঞন্থুসারে গৌরের 

জনৈক ভন্ত কমলাকান্তকে সঙ্গে নে 

ভক্তমগ্ডলীর গমনোদোগি না হইত হই 

অগ্রন্থচি চলিরীগেলেন এবং অচিরে নল!" 

চল “পছিষা গৌরেল সহিত সাক্ষীত করি- 

বইচন্তন্ত স্টাভাতকে পাইপ প্রণাম 

করিয়ঃ মভানত্দ বলিলেন আপনার সঙ্গে | 

থতকিতে আনার বড় ইন্ছা, এখন কুপা- 

করি দ্রি আশ্রব করুন।" পুরী 

উন্তুর, করিলেন 'বঙক্গদোশে এতামার আগমন 

বার্ভী পাইরা শলীদেদী ৪ ভক্তগণ মহাঙ্গুণী 

(লন 

ঙব। 

হইয়াছেন । ভক্তগণ এখানে আলিবার 

উদ্োগ করিতেছেন । ভীাহাদের বিলম্ব 

দেখিয়া আমি ত্বরিতে চলনা আদিনছি। 

তথন ।গৌরচন্ত্র পুরীর জন্য কাশামিশ্রের 

সেই বাড়ীর মধ্যে নিচ্জনে একদা'ন ঘর 

ও সেবার জন্য একটা কিস্কর নি? দুষ্টু ক্লদ 

দিলেন । 

দিন দিন কাথামিশ্রের বাড়ী জমকাইয়া 

উঠঠিতে লাগিল। প্রাতঃকেল সার্ধভোন- 

ভট্টাচার্য, পরনানন্দপুরী প্রন্তি নানা উল্ত- 

“ণ গৌরাঙ্গ সভায় বলিয়া নানা নহঞুসঙ্গ 

করিতে লাগিলেন । একদিন এমনি সময 

স্বরূপ দামোদর আসিয়া গৌরের পদণ্ল 

লুটাইয়। পড়িয়া কাদিতে লাগিলেন । ইহার 

নিবাস নবন্বীপে, পূর্বাশ্রমে নাম পুরযোন্ুন 

আচার্য । শ্রীগৌরাক্ষ সন্ন্যাস লইলে ইনিও 

রে 
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বেদাস্তাদি অশেষ শাস্ত্রে ইার যার: টা 

আর দেখা যায় না। ভক্তিশাস্ে, 'রসশাস্তে 

ও কাবাশাস্ত্বেও ইনি অদ্বিতীয় । . ইহার 

কণ্চস্বর অতি মধৃব। কবিপ্াজ গোস্বামা 

বলিয়াছেন, ইনি সঙ্গীতশাস্ত্ে গন্ধন্ব সম । 

ীগৌবেব নীলাচল আঁগমন সংবাদ পাইয়া 

কন অনুমতি লইয়া এই সব্ধ গুণা্থিি 

বাক্ডি গাজ ঠিতন্তচন্দ্রের দল 'মালোকিত 

করিত মিলিত হইললন 1 চৈতন্য পদ: 

তলে পনি স্ববূপকেগভুলিয়। গাড় আলিঙ্গন 

(প্রমানন্দে বিহ্বল হইয়। টরিলেন এবং 

দ্ষণকাল উরে নীবানে অক্ষমোচন করিত 

লাঠিলেন। কতঙ্গণ পরে গৌর বলিলেন, 

“ভুমি বে সাদিবে, তাহা আজ স্বপ্লে দেখি 

যাছি। ভাল ভল। জানি অন্ধ" ছিলাম, 

সাজ 5ক্ষুরত্ লাভ করিলাম ।' 

স্বন” কাদিয়া বলিলেন, প্রন! আমি 

দান চক্রণে ঘোর অপরাধী । তা নইলে 

ছাড়িয়া অন্যত্র ধাইব কেন ? আনি 

[মাকে ছাড়িহাছিলান বটে, কিস্। তুমিতো 

নাই কুপাপাশ গলায় জড়া- 

ইয়। নাপিরা আনিলে। এখন আমার অপ- 

পাপ লম!। করিয়া চরণে স্থান দাও । তখন 

শ্বরূপ দামাদর নিভাানন্দাদির চরণ বন্দনা 

করিলে £গীরচন্্র সার্বভৌম, ভট্টাচার্য ও 

পরদানন্দপুরীর সহিত ঠাহার পরিচয় করিয়া 

কস্ট ঞা 

তোমাকে 
751 

ছাড়লে না) 

দিলেন। স্বরূপ বথাযোগ্য সকলের পাদ" 

বন্দন। করিলেন । শ্রীচৈতন্ত স্বূাপের জছ্য 

। কাখীদিশেব বাড়ীর নিন স্কানে একখানি 
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ঘর নির্দিষ্ট করিয়া দি পরিচ্চার্থ একটা ! বলিয়া তিনি গোবিন্দকে প্রগাদ আলিঙ্গন 

ভৃত্য নিযুক্ত করিয়] দিলেন। এখন হইতে ' করিলেন ও সকলের সহিত যথাযোগ্য পরি- 

স্বরূপ গোস্বমী ভ্রীচৈতন্তের প্রধান সভাসদ্ চয় করিয়। দিয়া সার্বভৌমকে লিজ্ঞাস। 

'ইস্লন। কেহ কোন গীত, শ্লোক বাগ্রপ্ধ করিলেন, ভট্টচার্ধ্য ! বল দেখি এখন উপায় 

রচন| করিয়া শ্রীচৈতন্তের নিকট দেখাইতে কি? গুরুর ভভা আমার মানত ব্যক্কি। 

আমিলে, উক্তি সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ হইয়াছে হ্াহাঁকে কি প্রকারে আপন সেবায় নিযুক্ত 
বি না” তাহা স্বরূপ পরীক্ষা করিয়া না । করি) অথচ গুরুর 'আজ্ঞাই বা কিব্ূপে 
দিলে প্রভুর নিকটে উহ যাইন্তে পাইত না। ' অবহেলা করি? ভটাচার্ধ্য শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত 

'স্বরূপ সর্বদা নির্জন সাধনে রত থাকিতেন, ! দিয়া গুরুর আজ্ঞাই পালনীয় বলিয়া ্বীয়- 

বড় একটা কথ! কহিভেন না) কেবল; মত প্রকাশ করিলে শ্াচৈতন্ত গোবিন্দকে 

নিভৃতে বসিয়! বিদ্যাপতি, চণ্তীদাস ও গীত । নিজ সেবকরূপে অঙ্গীকার করিলেন। সেই 

গাবিন্দের স্ুললিতত পদ মহাপ্রতৃকে শ্তনাইয়' ' ভইতে গোবিন্দ গৌরের মহা প্রিয়পাত্র ও 

তাহার চিন্ত বিনোদন করিতেন । অল্পদিন, | প্রধান সেবক হইয়া সকল ভক্তের সমাধান 

মধ্যেই স্বরূপ সকল ভক্তগণের প্রিয়তম ও । করিতে লাগিলেন। রামাই 'ও নন্দাই নামে 

মঙতাপ্রন্বর যেন দ্বিতীক স্বরূপ হইর়1 উঠিলেন। 1 আন্র ছুই ব্যক্তি ও ছোট হরিদাস ও বড়হরি 
আর একদিন গৌরচন্দ্র সভা করিয়; দাস চুই কীর্তনীরা তাহার সাহাষ্যার্থে 

বধিয়। আছেন, এমন সময় গোবিন্দ আসিয়! । নিযুক্ত হইয়া সেবার পরিচধ্যা করিতে 

প্রণাম করিয়া বলিতে লীগিলেন, “আমান 1 লাগিলেন । 

নাঁম গোবিন্দ, আমি ঈশ্বরপুরীর ভূতা। সিদ্ধি রে পরদিনে মুকুন্দ দত্ত গৌরকে সংবাদ 

প্রাপ্তকালে পুরী গৌসাই আমাকে কৃষঃ । দিলেন বে, ব্রঙ্গীনন্দ ভারী আপিয়াছেন | 

চৈতন্ের নিকট থাঁকিয়! তহাকে। সেবা ; গৌরচন্ত্র সন্ত্রমে বলিলেন “কোথায়? তিনি 

করিতে আদেশ করিয়াছেন, তাই আপনান ! গুরু, আমিই তাঁহার নিকট যাইব। এই 

নিকট আসিলাম। পুরীর অপর ভৃত্য বলিয়া মুকুন্দের সহিত তিনি ব্রহ্মানন্দের 

কাশীশ্ববও তীর্থদশশন করিত শীঘ্র আসি-| সমীপে যাইয়া উপনীত হইলেন। ভারতীর 

বেন। শ্রীচৈতন্ত বলিলেন 'পুরীশ্বর নাকি | মৃগচন্ম পরিধেয় দেখিয়া গৌরচন্দ্র মনে মনে 

আমাকে বড় কৃপা করেন, তাই তোমাকে | কিছু ছুঃখিত হইলেন এবং দ্নেখিয়াও যেন 

পাঠাইয়াছেন।  সীর্ভৌম বলিলেন, "পুরী ' দেখেন নাই এইরূপ ভাবে মুকুন্দকে কহি- 

গৌসাই মহাঁবিজ্ঞ হইয়া! শৃ্রসেবক বাখিলেন র লেন “তিনি কোথায়? মুকুন্দ বলিলেন 

কেন?” শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'তিগবৎপরায়ণ “এই দেখ সম্মুথে বিদামান । 

মহাহ্ুভ্টবদিগ্র চরিত্র সাধারণের বোধগম্য । গৌর বলিলেন, 'মুকুন্দ ! তোমার কি 

নহে্। তাহারা বেদধর্ম হইতে প্রেমের | বুদ্িভ্রম হইয়াছে যে একজনকে আর এক- 

ধর্মই গৌরবান্বিত মনে করিয়া থাকেন, | বাক্তি বলিতেছে।? ভারতী। গোসাই চর্মাস্বর 
ও ন্বেহসেবা পাইলে বেদমধ্যাদা লঙ্ঘন পরিবেন কেন? “এই. স্থন্ন গৌরবের 

করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন ন|!। এই মনের ভাব বুঝিতে পাঁরিশ, ভীঁষন্ডী মনে 
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মনে বিতর্ক করিতে লাগিলেন, সতাইতো 
আমি বড় সন্ন্যাসী, এই মনে করিয়াই কি 

কেবল দাস্তিকতাঁর জন্য চন্মান্র পরি না! 

ইহাতে ধন্মপথে কিছু সাহায্য হয় ন:। ভবে 
আন ইহা পরিব নী । এই ভাঁবিয়াত্রপ্জানন্দ 

ভাবতী তখনই মুগচর্্ম ছাড়িয়া বহির্বাস 

পরিলেন। শ্রীচৈতন্য তাহার পাদ-বন্দনা 

করিলে তিনি গৌরকে আলিঙ্গন দিলেন । 

তখন উভয়ে শিষ্টাচার আলাপহইতে লাগিল। 

ব্রহ্মানন্দ গৌরকে সচল ব্রন্ম বলিয়? স্ত্রতি 

করিলে গৌর ও স্টাহাকে সচল ব্রহ্ম বলিলেন । 

ইহাতে উভয়ের মধো কৌতুক তক বাধিলে 
সার্বভৌম ভাবতীর দিক,ভইয়া শৌলে ব্রন্গত্র 

প্রতিপাদন করিত চেষ্টা গৌর 
বলিলেন “বিষণ! বিষণ! ভষ্টাচার্ধা নি বলি- 

তেছে।? অতিস্ততি সর্বনাশের কারন । 

সাবধান এজপ শ্তব কলিও ন:। 

কন্িতলন | 

অপু 

ই'হার পর ক্রহ্ষানন্দ সনুপারর ছতডয়! গৌর 
সন্নিধানে বাল করিলেন | ভগবান অন্চর্যা 

ও রাম ভট্রাচার্ধা নাম ছুই ব্যক্তিও সর্ধব- 

কার্য ছাঁড়িঘা গৌরের 

করিতে লাগিলেন । কতকদিন পরে ঈশ্বর- 

ঘনকট 

চিএ 

পুরীর অপর ভভা কাখাখল আসিয়া উপনাত 

হইলেন । ইনি অন্ত বলবান রদ 

লগুড হস্তে লোকের ভিড় ঠেলিষ গোরকে 

জগন্নাথ দশন্ করান হার সেবান কার্য্য 

নিরূপিত হইল । 

একদিন সার্বাজৌম ভট্রীচার্সা ঈনইভত- 

হাকে বলিলেন, "যদি অভয় দা9, তাহা হইলে 

একটা নিবেদন করিতে চাই । গোর উত্তর 

করিলেন, 'নির্ভয়ে বল, উপসুন্তু হইলে উনি, 
নচেৎ নয়, সার্বভৌম সঙ্কিতভাবে বলি 
লেন “রাজ প্রতাপ রুদ্র ভোমারে দর্শন 

করিতে বড়ই উৎংকষ্টিত হইয়াছেন 1, 

স্পা পপ পাপ 

| 
| 

পপ পি পি পপি শশিনশীত 

পস্পীপাী পিপি স্ তপী পিপি তাপে পাপ ০ পোপ 

সাপ পিপি পাসপশিগা তত পপি 

৫০ 14 

অবাস্।ত 

৯ উল এ 
০ 

' ্োন্চন্ছ ভাহাকে দর্শন 

৯ম 

' নন্দদিলক 
॥ 

ূ 
| 
ূ | 
ূ 
৷ 
ৰ 
ৃ 

নব্যভারত। ( অষ্টম খণ্ড দ্বাদশ সংখ্যা । 

শ্রীচৈতন্ত কর্ণে হস্তরিয়া বলিলেন, বিষ! 
বিষ্ণু । ভষ্টাঢার্ধা। এরূপ অযোগ্য কথা 
বলিলে কেন? আমি দিরন্ত সন্নাসী। 
আমার পক্ষে রাজদশন জ্ীদর্শনের ন্যায় 
অতীব গঠিত। সাব্ুভীম বলিলেন “কিন্ত 
রাজা ক্ুগন্নাথ সেবক এবং পরমভক্ত 1, 

শচৈতন্ত । তথাচ রাজ! কালসর্পের স্তাঁয় 

পরিতাজ্য। কাষ্নিশ্শিত রমণী ঘুপ্তি দেখিলে 

যেমন বিকার জন্মিবার সম্ভাবনা, তেমনি 

বশ্বধ্যশালী নৃপতি দশচুন ধনতৃষ্ণা প্রবল 
ভইয়া প্রলাভন জন্মাতে পারে । এক্জপ কণ। 

মার বেন ভোমার মুখে না আইসে | পুনরা্ 

বলল আমাকে গার এখানে দেশিতে 
পাইবে নঃ। সার্নাভীম আব দ্বিরুক্তি না 
কবিযা চলিয়া গেলেন । 

কছিত আছে রাজ। প্রভাপ রড শ্রীষচ 

ভ্যান দশান জন্য এতই বাকল হইয়ছিলেন 

(15 শন সার্বাশভোমাক একপত লিখিলেন 

যে, ভট্টাচ'যা যেন গৌরভক্দিগকে তাহার 

করিপা! তাহাদের ছারা অগ্- 

বশাইন। মহাপ্রভুর সন্তি করান। 

তর তিনি আরও লিখিলেন মে, যদি 

না দেন, তাহাহইলে 

তিনি লাজা উশ্বর্যা ছাড়িরা সন্্যাসী হইয়া 
চিএ হাইবেন । সার্ভেোম এ পছ নিন্যা 

াহার| প্রথমত 

গোরছ্ষে জানাইতে 

কান তক রর] 

শব 

স 

দেখাইলে 

এসন্গন্দে কোন কথা 

সাহপী নহেন কলিলেন। পরে সার্ধভোৌমের 

অত্যন্ত অন্তরোধে অনুরদ্ধ হইয়া গোরের 

নিকট কেবল 'এইকথা মার, বলিলেন কোন 

অন্র্রাপ করিবেন না বলিয়া নিত নন্দ 

আঙ্গীকার করিলেন । তকম্রসারে ভকবন্দ 

ই পর্রের কথা গৌবের নিকট বলিলে তিনি 
কুষ্ট হইয়' বলিলেন, ণ্চবে তোমাদের ইচ্ছা 
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পপ ০ আপি শপ পি আন তা পরী পপ ০০ শপ সরা উপ সপ 

য়ে [আমি রাজসেবী হইয়া! বিষয় ভোগ করি ? 

নিতাই বলিলেন, তা নয়, তোমার যাভা 

ইচ্ছ। তাহাই কর, কিন্ত রাঁজা বড় ব্যাকুল 

হইয়াছেন, তাহার উতকা নিবারণ জন্য 

তোমায় একখানি বহির্বাস পাঠাতে চাই । 
গৌর ভাত সম্মত হইলে একখানি বহি- 

ব্ধবাস রাঁজপমীপে পাঠান হইল । রাজ! 

নাকি মহাপ্রহ্বর পরিধেয় বলিয়া সেখানিকে 
মাথায় রাখিয়া পুজা করিতে লগিলেন। 

উচ্ভাব পর বাজী রামানন্দ বাঁ দ্বানা পুন- 

রায় অন্ররোধ করিলে গৌর সেবাঁন 

সত্মত ভইয়া রাজার পুত্রকে আলিঙ্গন করি-. 
লেন, এবং রাজা সেই পুত্রকে আলিঙ্গন 
করিয়া" মাপনাকে কতার্থমন্ত জ্ঞান করিতে 

লাগিক্কলন | 

তদস্তর রাঁজা 

পাপিয়া উপনীত হইলেন । 

রামানন্দ রাও আসিয়াছিলেন। 

প্রতীপক্রদ্র নীলাচলে 

তাহার সঙ্গে 

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্্ম। 

স্পেীপপপি ৭ পস্পীপীয সপ পপ পপপপা পাপা ০ শশী শী পা শা 

ূ 
| 

রামানন্দ 

৬৪৫ (৪২) 

জীচৈতন্য রাষানন্দকে জিজ্ঞাসিলেন, রায় ! 
কমলনয়ন দেখিয়ছি তে?) রামানন্দ 

বলিলেন “নাঃ | গৌর বলিলেন, “ড় "ন্তায় 
করিয়াছ। আগে জগন্নাথ দেখিয়া এখানে 
আসা উচিত ছিল; যাঁও এখন দর্শন করগে ।, 

রামানন্দ হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, 
“ক করিব, চরণ-রগ, হৃদয়-সারথি যেখানে 

লইয়া যায়, জীবরথী সেইখানেই যায়।/ 

এখন হইন্চে রামানন্দ নীলাঁচলে শ্রীচৈত- 
স্যের নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । 

নীলাঁচলে আসিয়া রাজ! প্রতাপ কদর 

নার্ধভৌম ভট্টাচাধ্যকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “আমার বিষয় প্রতৃকে বলিয়াছিলে 

কি?” ভট্টাচার্য্য বলিলেন, “হা” কিন্তু তিনি 

নাঁজদর্শন করিবেন না। অধিকন্তু আবার 

নদি বলি, তাহ! হইলে অন্ঠত্র চলিরা ঘাই- 
বেন, ইহাও বলিয়াছেন 1, 

ইহু! শ্তনিয়। রাজা অত্যন্ত ছুঃখিত হুই- 
নীলাঁচলে আসিয়াই সর্বাগ্রে গৌরসমীপে | লেন এবং খেদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 

যাইয়া দওবৎ করিলেন । গৌরচন্দ্র তাহাকে | জগাই মাধাই প্রভৃতি পাপীকে তিনি উদ্ধার 

দেখিয়া মহ! আনন্দিত হইলেন এবং সকল ূ করিয়াছেন ; কেবল প্রতাপ রুদ্র ছাড়া আর 

ভক্কের সহিত তাহার যথা-যোগ্য মিলন | সকলেই কি তার দয়ার পাত্র? 

করাইয়া! দিলে বামানন্দ বলিলেন, তোমার । 

পরামশীন্ুসারে বিষয় ছাড়িয়া নীলাঁচিলে 

তোমার চরণে অবস্থিতি করিব । রাঁজাঁকে 

জানাইলে, রাজা তোমার নাম শুনিয়া 

বৃষ্টচিত্তে আমার প্রার্থন! গ্রাহ্হ করিয়াছেন । । এবং বলিতে লাগিলেন) 

আমাকে আমার নির্দিষ্ট বেতন দিবার | 

বলিয়াছেন, আর তিনি তোমার দর্শনলাভের | 

জন্ত কত মিনতি করিয়াছেন। 
বলিলেন, তুমি ভক্ত, তোমাকে যে রাজ! 

রত অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণ 
নাকে কৃপা করিবেন।' ইহাব পর 

৮২ 

শ্রীচৈতগ্ত 

আচ্ছ! 

তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আমায় দর্শন 

দিবেন না। আমিও প্রতিজ্ঞ করিলাম, 

তাহাকে না! দেখিয়। ছাড়ি ন।। সার্বভৌম 

রাজার অন্ুরাঁগ দেখিয়া বিস্মিত "হইলেন, 

'দেব! বিষাদ 

ছাড়ন। অবশ্ঠই আপনার মনোভিলাষ 

অঙ্গীকার করিয়া তোমার চরণসেবা! করিতে : পূর্ণ হইবে । তিনি প্রেমাদীন, আপনার 
গাঢ় প্রেমের নিকট অবশ্ঠই পরাজিত 

হইবেন । আজও রামানন্দ রাঁয় আপনার 

জন্য বলিয়াছিলেন, তাহাতে মন ম্সনক 

নরম হইয়াছে । তবে আপনি একাজ 

করিবেন, রথ যাত্রার দিনে প্রভু জ?ন্নাথ 



৬৪৬ (অষ্টম খণ্ড, দ্বাদশ সংখ্য। 

বল্লভ. উদ্যানে যখন বিহার করিবেন, 

তখনই দীনভাবে তাহার নিকটে যাইয়া 

ভাগবত আবৃত্তি করিবেন । রাঁজা বলিলেন, 

শানযাত্রা কবে? ভভ্রীচার্ধ্য উত্তর করি- 

লেন, আর তিনদিন বাকী আছে! রাজাকে 

এইরূপে আশ্বস্ত কবিমা ভট্টাচার্য বিদাঁয় 

হইয়া আসিলেন। 

সানযাত্রা দেখিয়া শ্রচৈতন্ত কে জাঁনে 

কি ভাবিয়া ভক্তমগুলী ছাঁড়িন্না বিবহ 

বিহ্বলচিত্তে একাকী আলালনাথে চলিয়! 

গেলেন । সার্বভৌম এই সংবাদ পাইয়া 
ব্যাকুলচিত্তে তাহার অন্ুগমন করিয়। 

গৌবের ভক্তগণ আসিন্তেছে ইত্যাদি অনুনয় 

বিনয় করিঘা ফিরাইম' আনিলেন এবং 

তাহাকে বাসার রাখির। বাঁজসমীপে উপনীত 

হইয়া গৌরের প্রত্যাগমন স-বাদ রাজাকে 

জানাইলেন। এই সমষে গোপীনাথ আচার্য 
রাজসন্তার আসিনা রাজাকে আশীর্দাদ 

করিয়। ভট্রাচার্যাকে সম্বোধন করিয়া বলি- 

লেন, 'বঙ্গদেশ হইতে মহা প্রন্ুর ছুইশত ভক্ত 
বৈষ্ণব আসিয়া নগরে উপসন্ন হইয়াছেন। 

তাহাদের জন্য বাসার স্থান ও মহাপ্রসাদ 

চাই। রাজ! বলিলেন, পড়িছাকে আদেশ 

পাঠাইয়! দাও সে যেন সব সরবরাহ করে ।, 

এই বলিয়া! প্রতাপরুদ্র সার্ধভৌমকে কহি- 

লেন, “মহাপ্রভুর ভক্রদিগকে একে একে 

আমাকে চিনাইয়। দাও দেখি ॥' সার্ব- 

ভৌম বলিলেন, “তবে চলুন, প্রাসাদশিখরে 
আনোহণ করা যাউক, গোগীানাথ নকলকে 

ঠিনাইয়া দিদেন। আমি সকলকে চিনিনা। 
ভক্তরল এই পথ দিমূই যাইবেন।, 

তখন প্রতাপ রুদ্র, সার্ধভৌম ও গোপী- 
নাথ তিনজনে অষ্টালিকার উপর উঠিলেন। 
এমন সময় বৈষ্ন্ক্পও নিকটগ্ হইল ও 

পথের অপর পা্বদিয়া স্বরপদামোদর ও 

গোবিন্দ মালা ও মহাপ্রসাদ লইয়া তীহা- 

দিগকে আগবাঁড়াইয়া লইতে আসিলেন। 

স্বরূপ সর্ধপ্রথমে অদ্বৈতাচার্ধোর গলায় 

মাল. দিয়া প্রণাম করিলেন ও গোবিন্দ 

মহাপ্রসাদ দ্রিলেন। আচাধা গোবিন্দের 

দিকে তাকাইলে স্বরূপ তাহার পরিচয় করিয়। 

দিয়াছিলেন। এইরূপে শ্রীবাস পণ্ডিত আদি 
সকলকেই মালা প্রসাদ দিয়া স্বরূপ গৌসাই 
অঞ্রসারি লইয়া চলিলেন। গোপীনাথ অষ্রা- 

লিকার উপর হইতে রাজাকে একে একে 

সকলের পরিচর পির দিলে রাজা বলিলেন, 

“এইরূপ তেজঃপুঞ্জ বৈষ্ণব আর কোথায় ও 

দেখি নাই, ইহাদের প্রেমচেষ্ঠা, নৃ্যুকীর্ুল 

সকলই অস্ত । 
স্র্র্বংভাম উত্তর দিলেন, এই প্রেমিক- 

। দল ও প্রেমসংকীর্তভন চৈভন্যের স্থষ্টি। কলি- 
ৰ যুগের ধর্ম নামসংকীর্তন প্রবর্তন করিয়া 

প্রত্ধ এবারে পাপী আর রাখিবেন না।' 

|. রাজা । যদি চৈতগ্তই শ্রারুষ্। তবে 
. বিড়ষ্ঃ কেন ? 

ভট্টাচার্য । তাহার কৃপা 

তাহাকে চেনা যায় নী 1, 

শগিতগণ তাহাতে 
০ 
ভন ০ 

ব'জা। আচ্ছা! এই সব বৈষ্ণব জগন্নাথ 

ন' দেখিয়া চৈতন্তের বাসারদিকে কেন 

চলিল? 

ভট্টাচার্য । প্রেমের বীতিই 

ইহারা সকলেই মঙাপ্রহ্কে প্রাণাপেক্ষা 
ভালবাসেন । তাই আগে তাহাকে দেখিয়। 

তাঁভাৰ সঙ্গে জগন্নাথ দর্শন করিবেন । -এই- 

রূপ আলাপের পর রাজা অট্রালিক' "হইতে 
নামিয়। কাশীমিশ্র ও পড়িছাকে ডাকাইয়া 

ভক্তগণের জন্য বাসা ও মহাপ্রসাদ সরবরাহ 
করিতে আদেশ দিলেন 

এই । 



চৈত্র, ১২৯৭।)  চৈতৃন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম । (৪২) ৬৪৭ 
শান সপ 

এদিকে ভূক্তদল কাঁশীমিশ্রের ভবনাঁভি- | উপস্থিত হইয়া হরিদাসকে তুলিয়া আলিঙ্গন 

মুখে গমন -করিতে লাগিলেন । সে হবি- | করিলেন। হরিদাস বলিলেন, “ছি প্রভু! 

রনি, হুঙ্কার, গর্জন ও উৎসাহ দেখিলে ) মামি নীচ জাতি, আমাকে ছু'ইও না 

মৃত্প/ণেও উৎসাহ সঞ্চার হয় । গোপীনাথ ; চৈতন্য উত্তর করিলেন, “তোমাকে স্পর্শ 

ও সার্বভৌম রাঁজসমীপ 'হইতে বিদায় | করি পবিত্র হইতে । এই বলিয়া কাণী 
লইয়! তক্তদলের অন্থগমন করিতে লাগি- । মিশ্রকে নলিলেন, আমাৰ পাসার নিকট 

লেন। "এই সময়ে শ্রীচৈতন্ত পগিমধ্যে ; প্রম্পোদ্যানের মধ্যে নির্জনে "একখানি ঘর 
আসিয়! ভক্তদ্রিগকে দর্শন “দিলেন । তখন ; মাছে, আমাকে সেইখাঁনি ভিক্ষা দিতে 

একটা মে আনন্দোচ্চণস উঠিল, তাহা ৷ হইবে 1» *কালিমিশ্র নলিলেন, “তোমারই 

বর্ণনার যোগ্য নছে। শ্রিচৈতন্ত অদ্বৈত ূ সব, যা ইচ্ছা লইবে। তাহাতে আমাকে 

প্রতি ভক্তগণকে এসুক একে প্রেমালিঙ্গন | জিক্গাসা কেন ? তখন শ্রিচৈতন্য হরিদাঁসকে 

ও স্বাগত জিজ্ঞাস কবিরা সুদী করিলেন । | দেই ঘরে লই গি্সা বাসা দিলেন ও বলি- 
মুকুন্দ দের জ্যেষ্ঠ বাল্গদেব দত্তাকে র লেন, এইখাঁনে থাকিয়া হরিনাম করিবে। 

ীটৈতন্য বলিলেন, “তোঁার জন্য এ্গসংহিতা ূ গোবিন্দ তোমার জন্য প্রত্যহ এখানে এ্রসাঁদ 

ও কুষ্কফ্র্ণায়ত দই পুথি আনিয়াঁছি ; উভা ৰ দিয়া যাইবে । আমাকেও এখানে রোজ 

শ্ব্ূপের নিকটে আছে; চাভিয়া লইয়া, দেখিতে পাইবে 1, নিভাঁনন্দ, জগদাঁননদ, 

"পাঠ করিও ।' সকলের সঙ্গে মিলন করিয়া ; দামোদর ও মুকুন্দ প্রহৃতি হরদাঁসকে পাইযা 

শ্রীচৈতন্ত বলিলেন,আমাঁর হবিদসি কোথায়? । মা স্থখী হইলেন । 
কোন ভক্ত উত্তর করিল, “হরিদাস রাজপথে |. এদিকে গৌরচন্্র সগূদ্র হান কনিদা 
পড়িয়া কাদিতেছেন 'ও বলিতেছেন, আমি ! বাসায় আঁসিয়। নৈষ্ণবদিগের ভোজনের 

নীচ জাঁতি। মন্দিরের নিকটে আমার ! মাঁয়োজন করিতে লাগিলেন । অ্বৈতাঁদিও 

ধাইবাব অধিকার নাই; কেমন করিয়া ৃ বাসা লইয় স্সানান্তে ভোঁজনের জন্ত গৌবেব 

প্রন দর্শন পাইব ? এই সময় কাশীমিশ ও ' আবাঁসে উপনীত হইলেন। শ্রীচৈতন্ত 

পড়িভা আসিয়া বলিলেন, ভক্তগণের বাসা? তীহাদিগকে যোগাক্রম করিয়া বসাইয়! 
ঠিক হইয়াছে ৪ মহাপ্রসাদান্ন প্রস্তত। | স্বতস্তে মহাপ্রসাদ পরিবেশন করিতে লাগি 
শ্রীচৈতন্ত গোপীনাথকে বলিলেন, ন্তুমি | লেন। স্বরূপ গোস্বামী তাহাকে বলিলেন, 

বৈষ্ঃনদিগকে লইয়া বাঁসায় ষাঁও ও বাঁণী-। “তুমি না বসিলে কেহ খাইতে চাহেন না, 

নাথ! তুমি ?মহা প্রসাদ আনাইযা আমার | নিত্যানন্দ, পুরী, ভারতী সকলে তোমার 

বাসায় রাখ ।সকলে একত্র ভোজন করিব । । অপেক্ষার হাত তুলিয়া বসিয়া আছেন, তুমি 

ভক্তদিগচক গেঁর বলিলেন, “এখন ঘবীসাঁর | ভৌজনে বসো, আমি পরিবেশন করিতেছি।, 

গিয়া জর্যাদি গুছাইয়! রাখিয়া সমুদ্র স্নানান্ত শ্রীচৈতন্ত তখন গোবিন্দের দ্বারা ভব্দাসের 

আমান এখানে ভোঁজন করিতে অংসিবে।' । জন্ত প্রসাদ পাঠাইয়া দিয়া ভোজনে : লে 

'এই বলিয়। বান্তসমন্ত হইয] তিনি ব'জপগে ' স্বরূপ, দীমোদর ও জগদানন্দ পরিঃশন 

গত ফবিদাস পিস? গ্ছালোল। এখান করিতে লাগিলেন । সকলে হবিধ্বলি দি 

শা ৮ দাশ পাসে শ্পাদ পোলা শিশী পালিশ পিপিপি পীিশাসি 

০ 



৬৪৮ 

কান“ ভোজন করিয়া আচমন করিলে 

2৮০ তীহার্দিগকে মাল্য চন্দন দিয়া 

বিশ্রামার্থে বাসায় পাঠাইয়া আপনিও বিশ্রাম 
করিলেন। স্বায়ন্ে সমস্ত বৈষ্ণব গৌরাঙ্গ 

সভায় সমাগত হইলে রামানন্দ রায় উপনীত 

হইলেন। গৌরচন্দ্র রামানন্দের সহিত 
অদ্বৈতাদি গৌড়ীয় ভক্তগণের পরিচয় করিয়! 

দ্রিলে সকলে আনন্দে হরিকথায় ও প্রেমা- 

লাপে প্রবৃত্ত হইলেন । ইহাঁর পরু শ্ীচৈতন্য 

সর্বভক্ত সঙ্গে লইয়া জগন্নাথ মন্দিরে গমন 

পূর্বক সন্ধ্যারতি অন্তে সংকীর্তন আরম্ত 

করিয়া দিলেন । আজ গৌরের উৎসাহ দেখে 

কে? বঙ্গীয় ভক্তগণের সঙ্গে উৎকলের 

ভক্তগণের মিলনে যে আনন্দ তরঙ্গ উঠিঘাছে, 

সেই তরঙ্গে গৌর আজ মাতোয়ারা হইয়া 

উল্লাসে কীর্তনের চাঁরিটা সম্প্রদায় বাঁধিয়া 

দিলেন। আটথান খোল ও বত্রিস জোড়া 

করতাল বাজিতে লাগিল । 

নৈশ আকাশ বিদীর্ণ করিয়া তরঙ্গায়িত হইতে 

লাগিল। নিলাদ্রিবাী নর নারী ধাইয়া 

দেখিতে আসিল, রাজ প্রভাপরুদ্র অমাভ্য- 

গণে পরিবৃত হইরা অক্টালিকায় আরোহণ 

করিয়া দেখিতে শুনিতে লাগিলেন গোৌরচন্দ 

কীগনের সম্প্রদায় মধ্যে জগল্লাথ-মন্দ্ির 

বেষ্টন করিয়া নাচিতে লাগিলেন এবং অগ্র 

কম্প পুলকে ভাসিয়া উন্ন্তের ন্যায় হইয়! 
উঠিলেন। লোক সকল দেখিযা শুনিয়া 

বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। নৃত্যাবলানে 

গৌরচন্দ্র কীর্্নের সম্প্রদায় লইয়া মন্দিরের 

পশ্চ[ৎ ভাগে দাড়াইয়া গান করিতে আদেশ 
দিলেন এবং নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, ভীবাস ও 

৮ 

নব্যভারত । 

কীর্তনের স্বর 

( অষ্টম খগণ্দ্বাদশ সংখ্যা । 

বত্রেশ্বরকে এক এক সম্প্রদায়ে নাচিতে 
বলিলেন। তাহাদের মহানুতো, মন্দিরের 

প্রাঙ্গণ যেন কম্পিত হইতে লাগিল। এই. 

রূপে সেদিনকার সংকীর্ভন শেষ হইলে শ্রাচৈ- 

তনা বাসায় আসিয়া ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ 

ভোজন করাইয়। স্ব স্ব বাসায় বিশ্রামাথে 
বিদায় দিলেন। বৈষ্বেতিহাসে এই 

কীর্তন বেড়া-কীর্ডঘন নামে অভিহিত 

হইয়াছে। 

নীলাদ্রির পবিত্র ক্ষেত্রে চৈতন্য 

প্রেমেব হাট বিয়া গেল। নবদ্বীপে শ্রীবাস 

অঙ্গনে অল্প সংখ্যক ভক্ত লইয়া এত দিন 'যে 

লীলা হইয়া আপিয়াছে, তাঙ্কাই এখন বৃহ- 

দাকারে জগন্নাথ ক্ষেত্রে অভিনীত হইতে 
চলিল। চারিদিক হইতে নদীলকল প্রধাবিত 
হইয়। যেমন সমুদ্রে সম্মিলিত হয়, তেমনি 

[রতেৰ নানা স্থান হইতে ভক্তগণ আসিয়। 

ংকলের জগন্নাথ ক্ষেত্রে গোর-সাগরে 

বুঙ্গপণ ভক্তগণ এখন 

২ ৫ 

€/ 

মিশতে লাগিল । 

ইতে প্রতি বৎসর রথযাজার পুর্বে পুকযো, 

নম আসিয়া ৪81৫ মাস গোৌবেব সঙ্গে এক 
থাকির। কার্িক মাসে দেশে প্রত্যাণমন 

লাগিলেন । 

4 

রব 

কপি 

বাল্পকগণ ও আিতে লাশিলেন। 

গদাপব, হরিদাস, মুকুন্দ প্রত একেবারেহ 

নিলাছি আম কর্রয়া থাকিলেন। হচ্ছ। 

করে, এই লীলার হাঁটে মিশিয়া জনমের 

ন্যাধ আত্ম পিক্রয় করিয়া থাকি । 

আজগদীশ্বর গুপ্ু। 

সারারাত 



দুম সু ঝাবতা। 
পাখী কি গায়__কি চায়? 

উধার তপন আর 

:আসৈ আর যায় পাখী 55 
* কি গীঁয় কি চায়,__ যেন তার সে দিনের 

. গাহিয়া চাহিয়া চলে যায়। তি 
অফুট ভাষায় কিবা রর সে স্মতির নিকেতন ! 

৮ 

কহে দিশে দিশে,-- 
কহিয়! আধারে যায় মিশে। যেন সে ওখানে কোগা 

করিত হে বাস, ্ 

ববির উদায় আর মেন সে গাভিহ গান 
রবির গমনে, ৰ ভোগা বারমাস-- 

একই সুরে গায় গান | অভীতের বিজন আবাস ! 

আকুল নয়নে, ৰ 

দুটে যায় স্দুৰ গগনে । 
৩ যেন তাহাদের মাঝে র 

রবির সোণার ভূষ| পরাণের জাঁখা, 

ভেরি নিতি নিতি লয় তার সে দিনের 

যেন আর জেগে ওঠে কত ভালবাস", 

সে দিনের স্মৃতি, . কতই মদিরাময় ভাষা! 

শ্ভিমে যেন আসে কত গীতি । ূ ৭ 

যেন কত ভাসি, অশ্রু, 
মেন তার মনে হয় রি 

কি-যেন-কি নাই, ওইখানে হারায়েছে 
ঘেন তার বোধ হয় যেন কাঁর যুখ-- « 

কি-যেন-কি চাই)-- 
অভাবে আকুল যার বুক ! 

, পাইয়ে যেন বা নাহি পাই। 
রঃ 

৫ 

'যেন,তাহ। মনে হয় যেন রবি প্রতিদিন 

এক দিন ছিল, সেই ছায়া! কোলে 

যেন তাহা ওই ঠাই নিতি নিতি আসে পাশে 

ফেলে এসেছিল; তাই দিবে বলে, 

“ফলে দিষে হেগায় পশিল। নিতি নিতি যায় পুনঃ ছ'লে। 



৬৫5 নব্যভারত। ( অস্টম খণ্ড, দ্বাদশ সংখ্যা । 
টটিরানিারিরাহিারাা তর রা উর ২০০৮ পা পপ সা সি বি সি পপ শপ পা টস এ সী পপ এ সা ক পিস 

১১ | কপিকার পাশে গিয়ে বাসতার কা”য়ে মাথি? 
তাই পাখী প্রতিদিন ূ ঘুমন্ত কোকিল স্বরে স্বরগে তুলি ডাকি) 

ছুথ গান গায়, ৷ প্রকৃতি মাধুরিময়ী ; অসীম জুষমা যেন 
গাহিতে গাহিতে উঠে ধায়; ৰ সপীম শরীর ধরি” কবিতার বেশে শোভে 

রবির চরণে শুধু  প্রক্কতির মাধুরিতে বিভল হৃদয় গুলি " 
পেশ স্পাসপা পা 

সে দিনটি চার, ' পূর্ণ প্রেম অন্বেষণে চলিছে আপনা ভূলি”! 

চাহিতে চাহিতে ডুবে যায়,  দুরে-মই বছদূরে কবিতা নন্দন বন 

অনন্তের আধার কোলেতে | বিকচ কৃস্থমচয়ে আমোদিত অন্তখন ; 

কেঁদে কেঁদে আপনা ল্কৃ ! একটু স্থনভি কণা এ ধরায় ছুটে আসি' 
ই'প্রকাশচন্্র ঘোষ । : পিছে সে বন পানে বিভোবি' মরত বাপী 

বি । ঘত তথা ধার তারা তত মুগ্ধ, আমোদিত, 
যেতে চাই। তত লৃন্ধ, তত আশ। ভীতি-ভক্তি-মূত চিত । 

£50) 1 10 78151১0 & 10118771189 2 | 
[1211১ 4800011198৯ সা 6177511 ' সামনা হমবতে নর অমর নগর মাকে, 
৬101) 0 0115177771৮ 1৮151] 1101 
12 ও 101 010 তং) 07চ115 

চি 

ধা 

৮০ দিতি “বা [কবিকুঞ্জবন ল
াজ 

নতুন শুধু তান মাধুরির পিহ ছানা 5 সা] 
1 + রখ | 

আবরণ মানব জদ? ধনিয়। প্রেমের কাজ 
রথ টি দি পতি 

জদি গুল বুক নবি পাইতেছে সে নন্দনে। 
্ 

রা 

কৃত গম, ৮কহ ফিল অদ্ধপথে ক্ষপ্মানে, দুব্র কেন দশে চলিলছে গান গান? 

ডু ' লহ ক. । লিনা নিত ই- পর্ণভার পাকি পাব" এ ক্ষ হিম ভরঙা লস তাক) রি [মনাহ-পুণভার পি 
1 

বাঁরিদেব পা পাড় বাউরে ভীর্ঘেল কিলিং আদিনাব সাঝে ভাবা আপনা হাল্গানে যার! 

স্বল7 নদন্ভানণ আমিও শুনিতে হে & ) 

কিন্তু সে সামানা প্রাণী বডই লাক বক, ৰ 
৬৬ 

চা'হতত আনোন মুখে লাজে মধ পড়ে ছেযে | সকাদে ডুল্ছে ছেুখখ আমিও যে বযোতে চাভি ! 
এস্প কিরাত ৃ্ 

পাচ্ছে লাতক ্ বছিহা ভে শহর জা আঁ প্ররনাগি। 
৪5৬ টি 

ৰঁ 

| 
তাক ছিব নল ,আপাাবিস এ কৃ তলা 1 ___ 

্ ৃ 
ৰ 

টি পনির সির ১ পপি এক পা পালিত পি চই প1! পিছাগনে আসে: ূ আঁধারের কাট। 
£ লাল ভল্ম জড় সড দাড়ান দানবেল পাশে 

ঃ 5 2 নর তি রি 

একটু একটু যেন কাপ পদ কাপে উদ্লুশ- ০9490 87045 
তাপ কি কআলোক আধার ছি 

যাবি বদি মাফ চল্। 
অঞ্চলে মুখখানি চাপি? চাভিসা পগের পানে-- 

-৮1541৮2 ১৩৯ 
৫1 

বাছিবে আন্দিতে নেন কলে বক হর" ঢরু, | 5পা্নপ কাত নারে রঃ নয় 

| 

"আই লে চলেনার ই পথে প্রাণ টানে । | 

'গামাব এক্ষদ্র জানি? যেতে চার গাঁন গাঘি” 1 আদাবেন ছারা গড়িঘাছে মুখেও 

পেছনেথাপিম।দুনে আমি ও মে ঘেতেচাই 1 আাদপারে হাদয় মাথা ২ 

বালশ্থী নীলিমা মাঝে বিনন চন্ম। ভাসে, উপলে আবাল, ভিতরে আদান 
মলঘের সান সিকি পবা চারার আশ, নাদাপল আছিল ঢাকা । 



যাবি যদি আয়, আদরের কীট! 

ছটড়িয়া আপার কারা। 
দেখিবি আলোক কেমন মধুর-__ 

' প্রেমের জোছনা ধার! ! 

দেখবি আলোকে কতই স্ুন্দর-_ 

কতই মধুর ছবি! 
তৃধিত'নয়নে দেখিতে দেখিতে 

আনন্দে বিভোর হবি । 

শুনিবি মধুব স্থম্বর লহরী-_- 

অমিয় মাথান গীত । 

শুনিতে শুনিতে আুমধুব গান 

৮... পুণকে পুর্বে চিত। 

হ'ি আত্মহারা ভক্তের সহিত 

 গািবি তুইও গান । 

বিশ্বগুণগানে মোহিত হইবি। 

মাতিবে ভোর ও প্রাণ। 

ঝর কর ঝন ঝনিবে নয়ন-- 

বঠিবে প্রেমের ধারা । 

বিক্রগুণ গান কবিবি কেবল। 

গাঁগল প্রেমিক পারা। 

ক্ষুধা তৃষা ভুলি গাবি একমনে 

আনন্দে বিভূর গন । 

সুখ, শান্তি জাদে বিরাজিবে সদা 

মোভিত হইবে প্রাথ। 

আলোকে না গিয়। আঁধারে আছিম্- 

আধার হৃদয় লয়ে ! 

আধারের কীট ! যাবি যদি আয়__ 

' কিহ'বে আধারে রয়ে? 

আয় আয় আয়, আধারের কীট! 

“তাজিয্কা অণধার কাঁরা। 

দেিবি আলোক কেমন মধুব_ 

বিমল প্রেমের ধারী !। 
শ্রীপ্রীশগোবিন্দ সেন । 

কপাঁল ভেটেছে ধার সংসারে কি আছে তার? 

৷ কবন্ধের দাঁদা সেই মুখের করম সার । 

রদ তার তরে নয় কিরণ বে 'অন্ধতর, 

' চন্দ তার স্তরে নয় 'জ্যাছিনাও নিরুত্তর, 

ভালা অন্ধকারময় প্রকৃতি নীরবতর ) 

নাধের সংসার খানি মরুতৃমি ভয়ঙ্কর 

স্রকোমল অনুভূতি হিমাদ্রি পাঁনাণবং, 
মেরুর সানুদ্রিক নিয়ত তুযারবত, 

পাশ শার্দ,ল বৃত্তি সাহারার মক প্রা, 

*পণ্নে চিভাসম হেন্কাগ্রৎপাতমর ) 

শাকাশের পূমকেতু প্রচণ্ড অনলময়, 

০গুতের গণীকাক, করিব উচ্ছ্রাসময় ) 
হ্গের বন্বণা নাশে শত পাশ্ুপঙ জলে, 

সস খাওুব দাহ হৃদমের অন্তন্তলে | 

*থে ভবে কাপে মন ভ্রিজগত অন্ধকার, 

হ'সিহীন রবহীন ত্রিজগতে হাহাকার ; 

। পারুণ অধির তাপে পুড়েছে-মুকুলকুল, 
নন গেছে পাতাগুলি ঝড়িয়া পড়েছে ফুল। 

সলিল শুকাঁষে গেছে, চারিদিক অগ্রিময়, 

! গাগুনের রাজান্থষ্টি আগুন আকাশময় 

ছাট ছোট প্রাণীশত ছুটির পড়েছে ভার, 
মাশার বিশাল গাথা চূর্ণ তুর্ণ রেণুময় ; 
আশাহীন, শান্তিহীন, আগুনের হুছুরক; 

জগৎ পরাঁণী শত ঘনীরুত রাশি শব”! 

স্থিরতর মেরুদণ্ড কাপিয়। উঠিছে যেন, 

। স্থমেরু কুমের গত কুমেরু স্থমের হেন। 

 জাঘিমা ও অক্ষরেখা চিরতরে গেছে চনে, 
প্রলয়ের মহানাঁদে বিশাল সমুদ্রাগলে ! 

সকলি প্রলয় তার, প্রলয়ে আবাগ তার? 

গ্রলয়ের মাঝে শুধু উচ্চতর হাতাকণ্ন 
প্রলয়ে ডুবিবে যদি তবে কোন ভর 
সংসারের মহীজ্জাঁল। বহিতে হবে না গাক ২ 

শাপেপীপশীপিপাপাপসীট 

শিপ পাশা 

০ পাশ 

শপ শীল 0 শি তি 

«হা 
ক 



৬৫২ নব্যভারত। (অস্টম খণ্ড, দ্বাদশ সংখ্যা 

খ্যাতি, মান, গানসহ নসহ পরাঁণ আকাশে মিলে, 

ভতদেহ ভূতে মিলে আলোকে আঁধারে মিলে ” 
ভেঙেছে কপাল, তবে ভেঙ্যাক্ এইকায়া; 
প্রলয় অশধারে আত্মা হোক আঁধারের ছাষ1।? 

শ্জি, সেন। 

ভীবন- ডি | 

অনন্ত আকাশ তলে, 

শত উন্ট্ি দলে দলে, 

উঠিতেত্ছ, পড়িতেছে, হইতেছে লয়। 

এ সংসার পারাবাবে, 

কে তার গণনা কবে, 

ক ভাব জীবনগতি চির স্থির নয় । 

(কোথ। হতে এ জীবন, 

অনস্তেব গ্রঅ্বণ, 

কোগা হ'তে বাভিরিল, কেমন দে ঠাই। 

কোঁথী হতে আপিয়াছি, 

কোথা ভেসে চল্য়াছি । 

জীবের আদি অন্ত ভাবিনা 

কি এক মন্াত বাস, 

বিষম এ মোহ পাশ) 

এ জীবন প্রভেলিকা বুঝিতে না পারি । 

কি এক মাযার ডারে। 

বাধা জীব চরাচরে। 

ক 'বুঝিবে সে অগমা মহিমা ভাভারি 

4 জানে কেমনে পার, 

হইব এ পারাবান, 
কে জানে কোথার প্রাণ মিশাইাবে শেষে । 

জানি ন। তবুও কেন, | 

প্রাণপণ করি হেন, 

তনন্ পিন্ধুর পানে চলিয়াছি £ভসে। 

এ মরত ভূমে আসি, 

সময়ের শোতে ভাসি, 

ছুটেছি অনন্ত পাঁনে গতি অনিরাম । 

না পাই। 

স্পা ৯ “থামার ৬০ 

সা পেপসি ক. 

সস ২ 

০ শস্পী পিট পি ০০৯৫ টি 

স্পা সিস্ট | ৩ ১2৩ 

হিলি 55৩ ই, 

কিন্ত কেন আসিলাম, 

কেন ভেসে চলিলাম॥ 

কোথা গিয়ে এ জীবন লভিবে বিরাম ॥ 

জানিনা এসব কিছু 

শুধু মরণের পিছু 
আগ্রহে চলেছি ছুটে-_অনস্ত পিঘাঁস। 

প্রকৃতির অন্তরালে, 

অনন্ত সমাধি তলে 

কি অপুর্ব মহাশক্তি রয়েছে প্রকাশ । 

শ্রীশ্ামাচবণ দে। 

জবার এর এরা 

মরম্বতী পুজা । 

ভানভী আসিছে দেশে, নবীন বাসপ্ড বেশে 

উল্লাস উন্মন্ত প্রাণ 

| নব সমাচার 

ভাবনীন নীরা ঘাসে মাধুবী,বিলাপ তচ্ে 

উপলিছে ভমানন্দ, আবেশ ঝঙ্কার। 

/ননুক নয়ন যান শৈশব সঙ্গীত 

জাগে ভূত আনন্দ কাহিনী । 

নিন্তে বন্ধন টুটি.. প্রাণ যেতে চায় ছুটি 
দেখিন্ডে সে স্বপন রজনী । 

বাছুল কল্পনা নয় সত্য সত্য স্ুশিশ্চম 

প্রকুতির ম্কুরতি মাঝারে, 

আদি ভন স্থৃতি ব্রেগা জলস্ত রয়েছে লিখা 

ন'লে কেন জ্াগিবে অন্তরে? 

নীনব প্রকৃতি মাঝে,এখনে। সে বীণা রাজে 

ভারতির স্করতি ণিক্কন ; 

'অভিন্যক্তি অন্তভৃতি আনন্দ মাধুরী স্তি 
আর্দি কাবা উচ্ছাস কীঙতন। 

প্রায় 



চৈত্র, ১২৯৭।) _  উতৎ্ককল-ভ্রমণ | ৬৫৩ 
শে 

কারণ কলিক ট্রি যেদিন হৃদয় চটা কুহু কুহু কুহু ডাকে প্রেমের প্রতিমা জাগে 
সমুদিত প্রথম সংসারে, প্রেমাবেশে পুর্ণিত ভুবন । 

দৌহে দোহা সুখ চেয়ে, আবেশে উন্মন্তু হয়ে, | দাও আত্ম বলিদান, মিশাঁও পরাণে প্রাণ 

আত্মহার1 প্রলয় পাথারে । বিশ্ব প্রেমে ছুটিছে জোয়ার 

সেই মাস্ম বিনিময় নব পরম পরিচয় | জাতি ধর্খ্ট ভুলে যাই, এস সবে ভাই ভাই, 

প্রক্াতির আদি ভূত, সে প্রেম সঙ্গীত খুলে গেছে স্বর্ণের ছুয়ার । 

প্রৃতির,াদি প্রাণে, মিশে আছে সেই তানে, | হি মা দ্বেষ অভিমানে, ঈর্ষ। বিক্ষোভিত প্রঃণে, 

কত যুগ হয়েছে ভীত । কেন বহে পোবিছ নরক) 

' ক্ষষ্টি স্থিতি পত্রিলয়, প্ররুতিব অন্ভিনয় | পারিভি স্বর্গের দ্বার, স্ুখ-শাস্থি সবাকান, 

নিতি নব উৎসব বিলাস, ূ প্রমময় বিশ্ববিনায়ক | 

"সই মন্থৃভতিময় অনাদি সঙ্গীতলর শ্রীরেকহীমোহন রায় মৌলিক। 

” কাল চক্রে নিয়ত শিকাশ। শিশুর বল। 

পলম বিরত দেভে, আজি এ ই বহে মবি কি সুন্দর শিশু! প্রফুল্ল আনন, 

সঞ্পীবনী মলয় পবন, 

ননীন ধ্লীৰন দেশে, ডাকে পিক শাখে শাখে? 

উলসিত নিকুপ্ত কানন । 

| 

| সনলতা পরিপূর্ণ, জড়ায় নয়ন। 
ৰ নাজানিকি শন্জ আছে নিকটে উহ্থান, 

দুঃখ বিনোদন যাহে হম সবাকাঁর | 

কুস্থমে কুষ্থমে ভাসি, সৌরভ সোন্দর্ধা বাশি ক্ষুধায় কাভব হলে যবে শিশু কাদে, 

গুঞ্জে মন্ত মধুপ মাকুল; | তখনো কি বল দিয়ে মনপপ্রাণ বাধে । 

সপ্র স্তরে বাধি লয়, বাসন্থি সঙ্গীত হয় | কিছুতেই ভীত নয় সদাই নির্ভয়, 

পক্ষ শাখে মুঙ্জরে মুকুল। | জানেনা বোঝেনা কিছু সে যেঅসহায়। 

“দবতা ত্রিদিব ছেডে, পঞ্চমী কৌমদী ঘেরে র অস্কট বাক্যেতে তার শক্তি বিরাজিত, 

গুনিছে সে অনাদি সঙ্গীত; শুনিলে কাহার প্রাণ না হয় ষোঁহত % 
(পমের জনম কথা, অনস্ত মাধুরী গাঁথ! হাসি হাসি মুখখানি বড়ই নির্মল, 

আবেশে জদয় পুলকিত । দেখি বিমোহিত চিত্ত অষ্টার কৌশল । 

নবীন পীরিতি রাগে প্রকৃতি উঠেছে জেগে | পবিত্র স্বর্গীয় জ্যোতি আছে প্রাণে তাঁব, 
পিক ক গ্রেম আবাহন, | তাহাতেই পলাজিত অখিল সংআার | 

পিস টদহিজট সিিশলিতে 

উৎকল-ভ্রমণ । 
(উতৎকলের বৈষ্ব্ধমু ও চিল্কাহুদ ) 

পুরী হইতে কটক ৫৩, চিল্কাহ্দ ২৮ | বাধা রাস্তা বিদ্যমান আছে, কিম্য নিপক! 

এবং অর্কক্ষেত্র বা কণারক ১৯ মাইল ব্যব- 1! বা কণারক যাইতে হইলে ৈক-ভময় 

ধান। পুরী হইতে কটক পর্যান্ত অপূর্ব! সমুদ্র তীর ধরিয়া যাইতে হয়,-বীধা তা 
৮৪৯ 



নব্যভারত | (অষ্টম খণ্ড, দ্বাদশ সং খ্যা ণ 

মা? কোনরূপ চটাবা বা আশ্রয় ্ নাই-_মধ্যে। 
মধ্যে গ্রাম আছে, কিন্ত অনেক সময় পরি- 

ফার পানীয় জল পর্যন্ত পাওয়া ছুষ্ষর়। 
আমরা চৈত্র মাসের প্রারস্তেই চিল কা 

অভিমুখে যাত্রা করিলাম । রাত্রের আহা- 
রান্তে আমর ছুই বন্ধু গো-ঘানে আরোহণ 

করিলাম। অল্পলময়ের মধোই পুরী 

অতিক্রম করিলাম । বিশাল বিস্তৃত পাতাল- 

স্পর্শা বালুরাশির ভিতর দিয়া তি ধীরে 
ধীরে, শব করিশ্তে করিতে গাড়ী চলিল। 

এমন ভীষণ পথ আর কখনও দেখি নাই। 

গাড়ীর চাকা বালিতে পুতি যাইতে লাগিল, 

গরু আর চলিতে চাহে না। অতি কষ্টে, 

গাড়োয়ানের তীব্র কষাঘাতে সমস্ত রাত্রি 

মু মু 'ভাবে গরু ছুটা চলিল বটে, কিন্তু 

তাহাতে অতি অল্প রাস্তা অতিক্রান্ত 

এই পথে ভ্রমণ করিয়া পুবীজেলার কষেকটা 

ঙ্গম করা যায়। যে 

দেখা যায়। বৈষ্ণব মী প্রভূ গ্রচা- 
রিত প্রেমমূলক ধর্ম যেন জ্ঞানীর জন্য নয় - 

-কেবল অশিক্ষিতদিগের জন্য? উতকল, 
পরিভ্রমণ করিলেও এ কথার সারবস্তা হ্বদয়- 

ধর্ম বাঙ্গালীকে জয় 

' করিতে সম্থ হয় নাই, সে ধম্ম উাড়ষাকে 

অতি স্থকৌশলে পরাজয় করিয়াছে । ইন্াতে 

উড়িষ্যার শিক্ষা-হীনতার পরিচয় পাওয়া 

যায় বটে, কিন্তু উত্কলবাসী নরনারী যে 

বাঙ্গালী অপেক্ষা চরিত্রবান, এবিষয়ে সনে 

নাই। সাধারণ একজন অশিক্ষিত বাঙ্গালী 

অপেক্ষা সাধারণ একজন অশিক্ষিত উৎকল- 

বালী যে অধিক ধর্্বপিপান্থ, সেবিষয়ে আম 

দেন সন্দেহ নাই। ভাল বল, আর মক 

। বল, উড়িষ্যার দু শ্রেণীর নরনারী এখনও 
হইল। ধন্মাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই । 

! 

। আর বাঙ্গালার নিয় শ্রেণী অশিক্ষার ' ঘোর, 
সুন্দর পল্লী দর্শন করিয়া সাতিশয় আনন্দ- 

লাভ করিলাম । গ্রামের মধা দিয়া ব্রাস্তা 

গিয়াছে, ছুই প্লীরে সমশ্রেণীতে পরম্পর 

হাংলগ্র বহু মৃত্তিকা নির্শিত গৃহ অপূর্ব ভাবে 
দণ্ডায়মান রহিয়াছে। গ্রাতি পল্লীর শেবে হরি- 
সঙ্কীর্নের জন্য সাধারণের ব্যয়ে নির্মিত ধরব 

মন্দির--তাহার ধারেই ভুলসী-মণ্ডপ 7) এত- 

বিন্ন প্রতি বাড়ীর সম্মখেই একটা একটা 

তুল্দী মগুপ্র বিদ্যমান। আমরা বাঙ্গালার 
যত পল্লী পরিদর্শন করিয়াছি, সর্বত্রই শান্ত 

ধর্শের প্রাধান্ত দেখিয়াছি । এমন যে নবদ্বীপ, 

শাছিপুর প্রতি স্থান, সেধানে ও শাক্রধর্শের 

প্রাধান্ত বিদানান। এ সকল স্থান দেখিয়া 

ক 

পপ শিপ আপা পি 2 ধারণ: হই়াছে,বৈষবধর্্ম বাঙ্গলীকে আজ ও : 
পরাজয় করিতে সমর্থ হয় নাই । এমন কি, । পাগুাদিগকে বাদ 

দিলে, অ'ত নর সংখ্যক নৈঞ্কৰ পরিবার । বাল্য বিবাহ প্রচলিত নাই, অনেকের মধ্য 

তমসাধ় সমাচ্ছন্ন থাকিয়াও উচ্চশ্রেণীর 

অনুকরণে শনৈঃ শনৈত বর্মজীনতার রাজ্যে 

অগ্রসর হইতেছে । বাঙ্গলার মিথ্যা মক- 

দমার বুদ্ধিতেই ইহার পরিচত্ষ পাওয়া ষায়। 

বাঙ্গলার উচ্চ শ্রেণার চবিত্র-প্রহেলিকা 

সাধারণ নরনারীর চররত্রকে অতি কঠিন সম- 

সায় নিমগ্ন করিভেছে। একগা কলিকাতার 

নি্শরেণা সন্বন্ধেও খাটে । শুনিয়াছি, কলি, 

কাতাঁতে ঘে সকল উৎকলব[সী থাকে, 

তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অতি বনি কাজে 

লিপ্ব। কলিকাতা-নিবাসী নিয়শ্রেণীর বা- 

গগালী বে কতদূর অধঃপতিভ, ধাহারা স্থির 

চিন্তে দেখিয়াছেন, হারা মার উড়েদিগকে 

দ্বণা করিতে পারেন না। সামাজিক বিষয়েও, , 

দিলে, উৎকলবাঁসীর! 

অনেক বিষয়ে উন্নত । অনেক লোকের মধ্যে 



চৈত্র, ১২৯৭।) উৎকল ভ্রমণ | 

বিধবা! বিবাহ প্রচলিত আঁছে। বিধবা বিষাহ | পু ূ পুরুষের লা তনেইিভাা রা রী 

' প্রচলিত না থাকায় বাঙ্গালার সমাজ সমূহ, | 

শষ: নিয়শ্রেণীর সমাজ সমূহ যে কতদূর : 
অধংঃপতিত হইয়াছে, স্থির চিন্তে অন্সন্ধান 

করিলে গভীরদ্ুঃখে প্রাণ সমাচ্ছন্ন হয় । ভ্রণ- 

। 

হত্যা বুল, অসম-বিবাহ বল, বাভিচার বল, : 
এসকল কলঙ্ক 'বাঙ্গলার ধর্ম ও নীতিকে 

| ব্র্চর্ধ্য করিবে !! হা ধর্ম! ভূমি কোথায়? কর্শানাশ!র জলে ড্ুবাইয়া দিতেছে । বাঙ্গ- 
লার উচ্চ শ্রেণীর মধো তবুও অন্থঃপুব প্র, 

বিদ্যমান, জুতরা” বিপ্লবাগণ কতক স্ুরুক্ষিতা; 

কিন্ধ নিয়শ্রেণীর মধ্যে কতক জী-স্সাপী 

নতা বাঁ 'মন্থঃপুর-প্রগাঁহীনতা বর্ধমান, 

তারপর বাল্য বিবাহ প্রচলিত, তারপর 

দ্বিপনী বিবাহ নাই, সুতরাং সেখানে বাল- 

বিধবান্তিগের প্ বা চরিত্র রক্ষার আর 

উপায় কোথায় ? ৯৪ হইতে ৩০ বহংসর ব্য়ঙ্ক 

নিষ্শ্রেণীর প্রক্ষ সাধারণতঃ বাঙ্গলার ৮1১০ 

বংসবের বাঁলক্ণাকে বিবাহ কনে । যৌবনের 

মন্ততঘ নিয়শেণীব অনেক লোক চরিত্রহীন । 

যাহারা ভরিমাইভির ন্যায় নয়,তাভারা প্রায়ই 

গুপ্ত প্রণয়ে অনাত্র আবদ্ধ । সর বাঁ উপ- 

সব, ভাট বা বাজার ভিন্ন বেগ্তা অতি অল্প 

স্তানে থাকে, সুতবাং অশিক্ষিত ধর্ধৃতীন 

যুবকের যৌবন-মন্তরভার জন্ত এদেশের হত- 

ভাগিনী বালবিধবা বিদামান1। যাভাদের 

মুখের দিকে চাহিভে এ'সংসারে কেহ নাই, 
এমন হৃতভাঁগিনী বালবিপবা পিতৃকুলে অব- 

ভিলিতা, শশখুলকৃলে পরিতান্কা। ! ভাঁয়। 

ৃ 

| স্কিনী, কুলটা। বালিকাবিবাহ পুরুষ 

প্রচলন করির়াষ্ঠে, শ্চরাৎ বাল বিধবার 

অষ্টা তাহাঙ্লা। বিপত্ীক পনি দশবার বিবাহ 

করিবে, সমাজে নিন্দা নাই) দশবার 

বিধবার সতীত্ব ন্ট করিবে, সমাজে কলঙ্ক 

নাই-__-মার বাঁল-বিধবা-এজীবনে কেবল 

এই ব্রঙ্গচর্যকব্রত ভঙ্গ করিবার জন্য প্রমন্ত- 

' নিপু ঘুবকগণ বে দেশে অহঃরহ শক্তি 

সি শশী 

' গ্রাম বারে! 

সানর্ধা প্রয়োগ করিতেছে, পরিভাক্তা, 

'অবহেলিতা বিধনা সে দেশে কেমনে অবি- 

চলিতভাবে থ'কিবে? সে যখন পাঁপে 

কবে, তখন তাকেই বা! রাখে কে ? পুরুষের 

দাঁত খুন মাপ, আর ক্ষষণীরু কথা, রমণীর 

আ্বস্থা কে না জানেন ? মভামতি দ্যাসাঁগর 

নহাশয নির্ধীরণ করিয়াছেন, কলিকাঁতার 

আনা বেশ্তা-বাল-বিধবা। 

_বমনী পতিতা হইলে আর সমাজে থাঁকিবার 

স্থান পাঁয় না! এমন হৃদয়-বিদারক টা 

বাবসা যে দেশে, সে দেশেব পরিণাম 

নণনা করিতে পারে ? উড়িষ্যাবাসী ০ 

| 

তাহাদের আশয় কোথায়? বলিতে লজ্জা ; 

হয়, তাহাদিগকে, ভাল কণা শুনাইতে বা, 

' উৎকল রমণীর অবনতিতে বাখিত। 'আঙ্ 
মধুব “সম্তীষণে আপ্যাঞ়িত করিতৈ এ 

সংলাঃব /যীবন মন্ত নররূপী পণ্জ- গণ যেন 

হার । হাঁষ' 

গালা 

কবুল বিদ্যমান । 

সন 'দনাগিবে বাঁলপদলা 

পুধ | 1 
| শাল, মুখে হরিবোল” মাশ্চের জীবন শিয়া 

উপেক্ষিত; কিন্তু সামাজিক বিষায়, ৫ 

চরিপ্রেকাজে কর্মে উংকলবাসী বাঙ্গালীর 

আদর্শ । ও একটা উদাহরণ দেখ-পন্মতির 

আইনের ঘোরতর আন্দৌলনে, রমণী অব- 

হেলার চূড়াস্থ নিদর্শন বাঙ্গলাঁয় দেখিয়াছি; 

কিন্তু ধন্য উৎকল-ভূষি ! উৎকল-ভূমি আই- 

নের পৌমকতা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, 

একটী উদাহরণ দিব । বাঙ্গলার নিয্ন,'ণীক 

অধিকাংশ বৈষ্ণব চরিত্রহীন, “কাখনব 



1858584 | _ (অস্টম খণ্ড, দ্বাদশ সংখ্যা । 

কিন্ত য যতদুর জানিয়াছি, এমন নন নেড়ানেড়ীর | ভারতের বহু স্থান পরিভ্রমণ করিয়া তিনি 

কাণ্ড উৎ্কলে নাই। কলিকাত' প্রভৃতি উৎকলকেই ধর্মের অনুকূল বলিয়া মান 

স্থানে, এমন কি, বাঙ্গালার অধিকাংশ স্থানে ; করিয়াছিলেন । কবীর, নানক, শঙ্করাচাধ্য.. 

বাঙ্গালী বৈষ্ণব ভিক্ষুকশ্রেণী দেখা যায়; 
! 
1 
1 
] 

কিন্ত উতৎ্কলের বৈষ্ণবভিক্ষুক কলিকাতায়: 

ব1 বাঙ্গালার অন্য কোথাও অতি বিরল। 

আমরা যতদূর অবগত হইয়াছি, উং- 
কলে এরূপ সংসারত্যাগী কপট বৈরাগী 

এক শ্রেণীকে ভিক্ষীকেও সম্বল করিয়। ভীবন 

কাটাইতে দেখা যায় ন।। উড়িষ্যার বৈষ্ণব 

গৃহী, সদাচারী, নিষ্ঠাবান, চবিত্রবান। 

আর বাঙ্গলার বৈষ্ণব বৈরাগী, স্বেচ্ছাচারী, 

উচ্ছজ্খল, চরিত্রহীন । বাঙ্গলার সহিত উং- 

কলের তুলনা করিলে, একদিকে ধন্মেন জন্য 

ত্যাগস্বীকার, ধর্মের জন্য প্রভৃত অর্থ বায 

প্রভৃতি কার্ধো যেরূপ উৎকল দেশীয় রাজ?- 

দিগের মহত দেখা যায়, বাঙ্গলাঘ সেরূপ 
বিরল; অন্যদিকে ধর্মকে বজায় রাতে, 

পুণাকে গৃঙ্ন প্রতিষ্ঠিত রাখি 

যেমন লালায়িত, বাক্ষলা কদাচ সেরূপ 

নহে । বাঙলার অন্নকেই ভকধারী, গেকুয়! 

বা নামাবলী পরিপাধী কপউ সন্যাসী, 

ধন্মকে পরিচ্ছদের ন্যায় বাবার করেন, 
আর উৎকলের অনেকেই ধন্মকে জীবনগনত 

কবিরা স্বর্গীয় ভাবে মাতোয়ারা । চৈতন্য 

মহাপ্রর্থ শেষ জীবন উৎকলে বাপন করেন, 

একথা সকলেই অবগত আছেন। ইহার 

গুঢ কারণ অন্সন্ধান করিলে দেখা মায়, 

উতৎকল তি 

পপি, পাপপাতপলা পদর এ পাপ | পপ পপি পাপী 1 পিস পি শ 

বাঙ্গলার প্রতি বিরক্ত হইয়াই তিনি বাঙ্গলাকে | 

প্রিত্যাগ করিয়াছিলেন । এমন কি, ধর্ম- 
সুজন নিত্যানন্দকে প্যস্ত পরিত্যাগ করিতে 
বাধ্য ভউয়প্ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, 
বাঙ্গালার ধর্শজীবনের প্রতি কোনই 

আপা নাউ | বাঙ্গালা, উকল, দাক্ষিণাতা, 

প্ীচৈতন্য, বোধ হয়, ইহারা সকলেই 

উতকলের প্রতি এই কারণে অন্ুরক্ত হইয়া- 

ছিলেন। অনোর কথ! সাহস: পুর্মক 

বলিতত না পারিলেও, মহাপ্র্ত সম্বন্ধে এ 

কথা! নিঃশংসয়ে বলিতে পারি। তিনি 

উৎ্কলের নরনারীর হৃদয়ে ধম্মের এক অপ- 

রূপ বিমল জোতি দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছি- 

"লন | অআংমরা উত্কল সম্বান্ধ যে অভিমত 

আজ সাহস পূর্বক বান্ত করিতৈছি, মক্ষ'- 

প্রভুর শেষ জীবন এ কথার প্রমাণ দিতে 

বিদ্যমান । বৈষ্ণবধম্ম উত৬কলকে পবাজি- 

করিয়া আজও কতক পরিমাণে ঠচতন্য 

মহাপ্রভূর প্রচারিত ধন্মেব স্বর্গীয় মধুব ভাব 

ণে সমর্থ হইতেছে । উতৎকহলবর, মন্দিব্ 

শিক আমরা (মনূপ মোহিত 

পংরক্ষ 

টা 2 এমন বিশুদ্ধ ধন্ম-মাতঠো 

জাব পাথবাচত বিরবল। 

পুরাব গাঙাদের কথা স্বতন্থ। পুরোহি 5 এেণা 

সন্লরহ কলুধিহ চরিজ। কাশা, বন্দাবন, বৈঙ্য- 

কালীঘাট, 

হই পাওার! দুবাচারী। উৎকলেন পল্লীর দৃশ্ঠ 

জি 

প্রমাণ 

কি, পল্ম সম্বন্ধ বাঙ্গাল! মৃত, উতকল, আক্গও 

জীবিত। ধনা উৎ্কল। ধনা প্রণাভৃমি 

চিল্কার পথেব 

তবে 

হানি, কানখ্য', ভাবাকেশ্বর, সব্ব- 

মানলাবন। 

প19য়া নায়। 

ব পল্লী ধল্মর ছায়ার 

এক কথায় বলতে 

পল্লীর বিধয় উল্ল্পথ 

। করিতে যাইনা আমর! অনেক অবাস্ুরিক 

। কথার সমাবেশ করিলাম । 

। নাবিল বু পরিশোভমান। 

অ/নক পল্লীই 

পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন, অনেক পল্লীতে সন্দর 
আমাদের 



চৈত্র, ১২৯৭1) উত্কল-ভ্রমণ। 

আশা ছিল, সাতপাড়ীর লবণ-আঁফিসে | আকুল হইল। এদিকে গাড়োয়ান বলিল, 
বেল! ছুই প্রহরের সময় পৌছিতে পারিব, 

ক্ষন ক্রমে যখন দ্বই প্রহর অতীত হুইল, 
তনু শুনিলাম, মানিকপাটন! ডাকঘর ব। 

সাতপাঁড়ার লবণআফিস এখনও বহুদূর । 

দুই প্রহরের'পর আমরা গ্রাম সমূহ অতিক্রম 

করিয়' রালুকাময় প্রান্তরে পড়িলাম। €স 

হুর্গম পথে জল মেলে না, আহারের দ্রব্য 

কদাপি পাওয়া যায়। জলাভাবে ন্নান 

হইল না, অনেক ন্রসন্ধানের পর রাস্তা 

হইতে বহুদূর গমন করিম একটু কদ্দমময় 

সামান্য জলাশয় পাওয়া বাইল। আমাঁদেন 

সঙ্গে যে কিঞ্চিং 

সই কর্দিমময জল দ্বারা আনব! সেদিনের 

কপ) কষা নিবারণ করিলাম । 

রাশির ভিতন দিনা যাইতে ঘেকি ক 

পাইতে £ইল, তাহা 

অসাধা। কিন্ক এন অসহা কষ্টের ভিতরেও 

সভথ ছিল, কেননা এনধপ বিভীষিকামণ 

মরুভুমি দশ প্রান্তর আমরা এ জীবনে অতি 

আল্লহ দেখিয়াছি । কোথাও পর্বতাকার 

বালুকার স্কপ, কোথাও বালুকাস্তরে বাযু- 

হাড়নে তরঙ্গানিত শোভা, কোথাও ক্ষুদ্র 

ক্ষদ জঙ্গল। ক্রমে বেলা অবসান হইতে 

লাগিল, আর ক্রমেই আমরা জনপ্রাণীহীন 
রাজা প্রবেশ করিতে লাগিলাম। 

বিজনে পাখী উড়ে না, গাভা চরেনা, মন্তষা 

কদাপি দেখা যায়। সন্ধা পর্যন্ত এইরূপ. 

প্রারর্তক দ্রশ্তাই অতিক্রম করিতে হইল । 

সন্ধ্যার - সময় *জনপ্রাণী ও গ্রামের কিঞ্চিৎ: 

ন্গি 

উত্তপ্ত বালু 

শী 

] 

ৰ 
1 
! 

সাতপাড়া যাইব। 

খাদ্য হিল, তদ্বাত্া এবং 

লিখিয়া প্রকাশ করা 

সাতপাড়ার রাস্তা সে ভাল জানে না, 

মানিকপাটনার পথ জানে । আমর! 

সেখানে লবশের ইন- 

স্পের বাবু বেণীমাধব মুধোপাপ্যায় বাস 

করেন। তাহার নিকট আমাদের বন্ধু 

বিজন বাবু একথাশি পত্র দিপাছিলেন। 
ক্রমে রাত্রি হইয়া আসিল, কিন্ত সাতপাড়া 
এখনও দুর,। রাত্রি বত বাড়িতে লাগিল, 

অল্পে অল্পে সমুদ্রের নিঘোষ সে ধিজনতা 

ভেদ করিতে লাগিল, অ:মরা বুঝিলাম, 

আমর সাতপাঁড়ার নিকটে আসিয়াছি। 

অনেক অনুসন্ধানের পর সাতপাড়ার বেণী 

বাবুর আফিসের পরিচয় পাওয়া গেল। 

একে একে সেই বিজনস্থানে কয়েকখানি 

গৃহ চক্ষুগোচর হইল, সে বেন মরুভুশির ওয়ে 
পিস্, অকুলের কূল, গভীর অরণ্যের আশ্রয়। 

গহ দেখিয়া আনন্দ হইল বটে, কিন্ত 

ভাবিলাম, বেণী বাবু যদি না থাকেন? 

আচুরা ভাবিলাম, বেনী বাবু যদি স্থান না 

এখানে আশ্রয় না পাইলে আর 

কোথায় যাইব ? ভাবিয়! কূল পাইলাম না। 
এরূপ বিজন স্থানে কেহ কখনও নিরাশ্রয় 

দেন! 

বেনী বাবু তখন নিদ্রা যাইতেছেন । 

সে সময়ের আবেগ কতক বুবিত পারি- 

বেন। ভাঁবিতে ভাবিতে গাড়ী *হইত্তে অব- 
রণ করিলাম, অনুসন্ধানে জানিলাম, 

মনের 

নিপ্ক বিধাতার কি 

হঠাৎ সেইস্থানে 

উদ্বেগ আরে বাড়িল। 

ইচ্ছা? কেমনে জানিব। 

পরিচয় “ পাওয়া গেল। দূর হইতে ছুই- | একজন ভদ্রলে।ক উপস্থিত হইয়: আমাদের 

চারিটা বৃক্ষ দেখা গেল। সেদৃশ্তও অতি | পরিচয় লইলেন। পরিচয়ের পর ক্গানিলাম, 

স্ুন্দর। কিন্তু কোথায় চলিয়াচি, কোথায়: তিনি আমাদের পূর্র্বপরিচিত একজন বন্ধু। 

/স বাণি কাটাইব, এই দারুণ চিন্তায় প্রাণ | বিধাতা এই বিজন অরণ্যে আমাদের স্বার 



৬৫৮ 

অন্ত সেই পরিচিত বন্ধুকে রাখিয়াছেন, 
পূর্বে স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। সেই 
বঞ্গুর যত্ব ও আকিঞ্চন দেখিয়া অবাক হুই- 
লম। গাড়ীর দ্রব্যার্দিসহ আমর। সাদরে 
£বণীবাবূর বাঙ্গল।য় আশ্রয় পাইলাম । বাঙ্গ- 
লাটা চিল্কার উপকূলে একটা উচ্চপাহাড়ের 
তায় স্থানে নির্মিত। তাহার পূর্বদক্ষিণ দিকে 
সমুদ্র, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরের কতকাঁং- 

শেই চিল্কা হদ; ইহ্াতেই বুঝিতে পারা 
যাইবে, স্থানটা কতদূর মনোরমা। বাঙ্গ- 
লার ঠিক দক্ষিণদিক দিয়া একটী ছোট খাল 

চিন্কাকে মিলিত করিয়। রাখিয়াছে । 

চিক্কা এবং সনদের মধো একথ্গু অগ্রশস্থ ! 

বালুকামন ভুমিখগ্ড চিন্বাকে সাগর 
পৃথক করি রাখিব্ছে। সহী মতুল 

শোভনন স্থান এমন আশ্রন পাইব, জ 

কথনও ভাবি নাই। বিবাঁতাব রুপা ম্রূণ 
করিত চক্ষেন জন পড়িল। কির়তক্ষণ পল; 
নেলীব'ল জাগরিত হইলেন । বেণী বাব! 
যেন সে রাজের রাজা । যত) 
লবহণন কাঁরথানা আছে; ৃ 

তাহার অমগিক বাবচার, মধুর | 

অন্তল বন্র, নিরচস্কার মণ্ডি দেখিয় 2 

এ 
ূ 

সমুদ ও | 

| 
| 

হর 
বহন 

] 

ৰ 
ণ 

| 

জীবন 

চিক 

ইনি চাহ 

কর্তা । 

সস্তাষণ, 

মাভিত হইলাম। তিনি “সপাঁনে দেন 

পিভহীঈ্নর পিতা, ভ্রাহহীনের ভ্রাভ।, 
ভীনেন বন্ধী। পিতা, ও বন্ধন গ্যায় 

সন্র সামাদগক তিনি গ্রহণ কলিলেন। 

০ 
7, 

আলদুপ ববিলাম, তিনি অশিক্ষিত) বুদ্ধি | 

নব্যভারত । (অষ্টম খণ্ড দ্বাদশ সংখ্যা! । 
৮ পি 

মান ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি। ধন্দধ সম্বন্ধে 
নিশ্চিন্ত নহেন, অনেক শিক্ষিত চাকুরে 

লোকের নায় তিনি পৃথিবীর সংবাদ-জগৎ, 
হইতে চির বিদায় গ্রহণ করেন নাই । দেখি- 
লাম, তিনি সংবাদ রাখেন না, এমন ঘটনা 

নাই । “প্রচার” নামক বাঙ্গল। মাসিক, পত্রিকা 
এবং অন্তান্ত অনেক সংবাদ পত্র. তাহার 

টেবিল দেখিলাম । কথাবার্তীয় ববিলাম, 
বংঙ্গলা ভাষার প্রতি তিনি উদাসীন না 

হইবা একান্ত অনুরাগী । রাত্রে তাহার সঙ্গে 

অনেক বিষয়ে কথোপকথন হইল ; দেশের 

বর্ধম'ন চীনাবস্থা স্মরণে যারপর নাই বাথিস্ত 

মোট কথা, তাহার সহিত নানা 

মালাপ কলিয়া আমরা যারগর নাই 

রাঃ হইলাম । অভুল শোভা, অল্প জেখাতজা- 
/লাপুক তি নয়ন তপ্ত হইল । স্মুদ্রেৰ 

অধিশান্ত গভ'র নিরধোষ শ্রবণে কণ পরিভপ 

ইল, বেণী বাবুব বিচ্ঞভাপুর্ণ নানা বিষয়ক 

লি” নে মানলিক ভুষ। চরিতাথ হইল, 
অবশেষে শ্রন্দর প্রিপাটা শ্রখাদ্য 

হহলেন ] 

সি 

এবৎ 

রাজ ভাক্গন ছনাছি ছারা উদরপৃণ করিয়া 

মতামত লাজশযায় শয়ন করিলাম | শয়ন 

কপিশ; ভাবলাম, বালুকাশঘা(র প্রিবন্ধে 

একি চক্ষের জলে সুন্নাত জদয়ের কৃত- 

ভ্ত। “সপ্ন নারবে বিধাভার চরণে অঞ্চলি 

দিদা "দন করিলাম । ভার পরদিন কি 

হইল, বপ্ান্থবে লিপিবদ্ধ করিব । 

০০১০ পবা  াসবপ 

মেখ দত | % 
জনক্-ভননং-ল্রান-পুণ্যীরে, | 

নিবিড-ননেক-কানন মাঝে, | 

শত 

পারাপার ২ পাপা ও ৮ আট পা ৯ পাত ৯ লা 

লাল কাদার প্রজে্ ৮৬&কাবস বসন তানুসাদ 

নামপিরি লাম ভপব-কন্দার 

আশ্রম যপ। সিরাত পা 
না নল পা আশ 

পপির 
শপ ৩ পি সী সস শত ৩ লগ পিছ 



চৈত্র, ১২৯৭) 

সেইথানে কান্তাবিরহ ব্যথায় 
বর্ষ ভোগ্যশাপে, মলিন বেশে, 

'যাপিতেছে যক্ষ,-কর্তব্যহেলায় 

রোষিত প্রভুর আদেশ বশে । ১ 

*কত্তিগয় মাঁস বঞ্চিয়া এ মতে,-- 

" বিরহ বেদনে শীরণ-কায়, 
কনকীবলয় 'প্রকোষ্ঠ হইতে 

থসিয়াছে রিক্ত করিয়া তায়, 

জলদ-পটল শিখরি-শিখরে 

ভেরিলা) আধাঢ- প্রথম দিনে, 

গজরাজি যেন আনন্দে বিহরে 

,. বপ্রক্রীড়া কলি সান্ুর সনে । ২ 

মদন পহার “নঘ দরশনে, 

ধাকুল পনাণ বনিভ। ভরে, 

এ সলিল-স্ন্তিত নয়ানে 

চাহিল ক্ষণেক ভাহার” পরে। 

জুলদ উদধে, মিলিত-প্রেমিকে 

উপজে ছদয় বৈকৃত বাথা ; 

দূবে থাকি, প্রিরাঁ ধরিবারে বুকে 

কত নে লালসা, কি সভার কথা! ৩ 

বাঁচাইতে মনতী দগ্িতী জীবন, 
পাঠায়ে আপন কুশল-বাণী 

জলবর-যোগগ, করিল মনন, 

কাতর পরাণী প্রির়ারে জানি; 
পর্বতমল্িকা যতনে তুলিল, 

যতনেতে অথা রচিল তায়, 

পুজিয় সবিধি মেঘে সম্ভামিল 
সাদর-সম্মীনে প্রীতি কথায় । ৪ 

ধুমজ্যোতিঃ বায়ু সলিলে গঠন 

. অচৈতন*মেঘ সাধে কেমনে ? 
বাত হ কার্য্য, যাহে গ্রয়োজন 

সক্ষম নিপুণ জীবিত জনে, 
পাশরি যুকতি হৃদয় উচ্ছ্বাসে, 

জলধবে ক্ষ কহিল কথা )-- ২ পাটি পিপিপি শা ্পপপ্পিপসপপপা সা পসপপীশিশিী ীিপীিাশাপাতা 

শাপসপিপাশপিপপপা সক 

সপ স্িশটি 

_ বিচ্ছেদ-উস্মাদে প্রেমিক সকাশে 

সজীব-নির্জীব বিচার কোথা ? ৫ 
“ভূবন বিদিত আবর্তপুষ্ষর 

তোমার জনম কুলেতে সেই, 

ইচ্ছাতন্ু তুমি, ইন্্রসহচর, 
মাগিতেছি ভিক্ষা কাতরে হেই ও 

মহতের কাছে করিয়া প্রার্থনা, 

অপূর্ণ-লাঁলসা, কি লাজ তাতে, 

হইলে& যেন সফল-বাসন] 
নাহি বাঁচি কভ় অপন হাঁতে 1 ও 

“ভাপিতশরণ তুমি, জলধর, 

সেকাঁরণে বলি বিনয়ে বাণী, 

লও মার বার্তী প্রিয়ার গোৌচৰ 

ঘুড়াও আমার হৃদররাণী) 
করগো গমন অলকা ভবনে 

উপবনে যাঁর হারের বাস, 

ললাটশশাঙ্ক বিমল কিবণে 

যাহার প্রাসাদ ধরে স্হাস। ৭ 

“আরোহিলে তুমি আকাশের পথে, 

প্রিয়-আাগমন আশায় কত, 

সরাঁয়ে কুন্তল নয়ন হইতে, 

হেরিবে তোমান্স যুবতী শত ;-- 
তব উপচয়ে, কেনা আসি মিশে 

বিরহ বিধুর1! বনিতা পাঁশ, 

বাতীত সেজন, দগ্ধ বিধিবশে 

আমার মত যে পরের দাসু 7৮ 

“সমীরণ ধীরে সুস্বনে বহিবে 

অনুকূল পথে তোমার সনে, 

গর্বিত চাতক মধুরে গাহিবে 

তব বামভাগে পুলক মনে । 
বলাকা'-দম্পতি উল্লাসে ন্মবিঃ 

তব আগমনে, মিলন-নুখে, 

তুষিবে তোমায় আদ্র করিয়। 

গীথি শ্বেতমাল। তোমার বুকে; * 

রি 



নব্যভারত । (অষ্টম খণ্ড, দ্বাদশ সংখ্যা 

ন্রা্াবধূ তব এখনে! জীবিত, 
ধরে আছে প্রাণ মিলন-আশে, 

গণিতেছে দিন সাধবী পতিরতা,-_ 

গিয়ে দেখ, তাই, কি ভ্রঃথে ভাসে! 

কুহ্থম-পলব রমণী-হৃদয় 

বিরহ, তাড়নে পড়িত ঝরে, 

আঁশাবৃস্ত যদি জড়ায়ে তাহায় 

না বাখিত বাধি যতন করে । ১০' 

| ক্রমশ: | 

শ্রীবরদাচরণ মিত্র । 
পপি পাপ পাপ সস ১ হি প্্্া ঠীস্পাশিল ক শপ 

বঙ্গবিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষা ৷ 

(প্রথম প্রস্তাব |) 

বসক্ষলাব পাঠশালার বালকদিগের জন্ত 

বিজ্ঞান শিক্ষার বাবস্থা দেখিরা অনেক 

চিন্তাশীল ক্ুতবিদ্য ব্যক্তি উপহাস করিয়া 

থাকেন । 

শান্ম বড দুরু) বড় কঠোর, স্তভরাহ ! 

পাঠশালার বালকদিগের পক্ষে এ শিক্ষা 

সম্পূর্ণ অনুপযোগী । কথাটা আমরা মানিনা | 

বরং অন্যতবপক্ষে ইহাই বুঝি ফে, দি কোন 

শিক্ষা বালকপিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী 

হয়, তবে সে বিজ্ঞান শিক্ষা । কুপংঙ্গার- 

কাাদেন কথা এই ধে, বিজ্ঞান । 

1 

| 
] 

রাজেন্্র লাল মিত্র মহোদয়ের প্রারুত 

ভূগোল তন্মধো সর্বোত্কষ্ট । কি্ধ প্রাকৃত 
ভুগেল সম্বন্ধে এ প্রবন্ধেকোন সমাঁলোচন। 
হইবে না বলিয়া প্রগ্রঙ্থ সম্বন্ধে কোল কথা 
এখানে বলিব না। স্বর্গায় মহাম্মা অক্ষতন 

কুমার দর পদাথ বিদা---পাঠশালার উপ" 

ূ 

এত 

পরিশূন্য কবিশ্না। মানসিক বৃন্ভিব পরিশস্বরণ 
কবিতে হইলে বালাকাল হইতেই মে শিজ্ঞান 
শিক্ষা কর্তবা, একণা 'একালের 

পশ্গ্রণী হকপ্পে ও ম্পেনসর প্রতি 

কাটারাপে প্রতিপাদন করিয়াছেন । 

তবে নে বিজ্ঞান বালকেরা শিক্ষা করিবে) 

তাহা তেমনি সরল হওরা চা । বদি বাঙ্গলায় 

৫9৪না 

বিজ্ঞানের এই সরল ব্যাখান শভাব দেখিয়া 

কুতবিদ্য ব্যক্তিগণ এই শিক্ষাদানের প্রতি 

বীতম্পৃহ হইযা থাংকন, তবে সেটা খুব 

চিন্তার কথাই বটে। 
এপর্যন্ত বাঙ্গালা ভাবায় বিজ্ঞানের তে 

কয়েক খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, পণ্ডিত 

এ পিপিপি শাসিত ৮ শিস্পা আতপ ০ 

এ পাপা পপি ৬ 

ঘোপী প্রথম বিজ্ঞান গ্রশ্থ। কিন্থ প্রগ্রন্থ 

খানি অতি অন্ন পরিমাণ বৈচ্গানিক 

ভইয়াছে বলিয়া শিক্ষা 

গের কতুপক্ষীয মোদ্নগণ অনা কোন 

পাঠা হালিকানক্ত করিবার ইচ্ছ' 

প্রক'শ করেন। এই সুবিধার সময় বাবু 

মহেন্ছনাপ ভউট্টচার্য্য একখানি গ্রন্থ রচনা 

এল দেইখানি পাঠয-তালিকা ভুকু 
হন। গ্রাম ১১১৪ নংসাবের কথা । 

অঙ্গন বাবুল পদার্থবিদা। ক্ষদ্র এবং অসম্পৃন 

কিন্ু গুণের চিসাবে মতেন্্রবাবুব গ্রন্থ অপেক্ষা 

অনেক ভাল । মহেন্্রবাবুর পদার্থ বিদ্যায় 

বিষঘন আলোচিত 

পক 

কনেন, 

2স ও 

নানা বিয়ের আলোচনা খাকিলেও গন্থ 

খানি যে বড়ই অকর্ম্রণা, তাহা অনেকেই 

বুঝিছে পারিয়াছিলেন। ১৯৮৭ সালেঃএক.. 

সংগ্যা দক্গদর্শনে এ গ্রন্থখানির বিদ্রুপাস্মক ": 

তীত্র সমালোচনা হইয়াছিল; কিন্থ শিক্ষা 



চৈত্র, ১২৯৭ ]। বঙ্বিদ্যালয়ে 'বিজ্ঞান-শিক্ষা | ৬৬১ 
১৩০ 

| বিভাগের কর্তৃপঙ্গীদের! অন্য 

অভাবে সেইথানিই গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

'কদ্ঘ আজি কালি এ বিষয়ে আরও অনেক ! 

গ্রন্থ প্রচলিত হুইয়াছে। টেকৃষ্টবুক কমিটিও | 

তাহার মধা হইতে একখানি বিশেষরূপে 

চাহিয়া লইয়া পাঠা তালিকায় অনাতম পাঠ্য 

পৃন্থকের । নবি এবঃ চিপ? আকারেরটার 

ৰ “কিনি | 

প্রথমতঃ মহেন্দ্র বাবুর পদার্থ বিদ্যা 

ভাষার লিষয় আলোচনা করা ধাউক । প্রথম 

পষ্ঠায় 'গ্রথম পংক্ষিতে পদার্থের সংজ্ঞা দিতে 

শিয়া লিখিয়াছেন--“পদার্থ শবে পদের অর্থ। 

পুস্তক ৃস্থধ করেন । এখানি বাবু সৌগেশ, 

চঙ্ল-রায় প্রনীত সরল পদার্থ বিজ্ঞান । বোধ 

হয়, যোগেশ বাবুর গ্রন্থ প্রচান্রেব পৰ প্রতি- 

ছন্দী গ্রন্থের উৎকর্ষ দেখিনা ১৮৮৮ সালে 

মহেন্দ্র বাবু তাহার পদার্থ বিদ্যার নৃতন এক 

সঞ্গ্করণ করিয়াছেন ; 

সংস্করণের গ্রন্থই বোগেশ বাবুর সরল পদার্থ 

নিজা্নোঁ সহিত 

্পেক্তঞব সর পর্যান্ত চিনা আসিয়াছে । 

এবারে নৃতন পাঠ্য পুস্তকের যে নিদ্ধারণ 

কলিকুতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে, 
তাহাতে কোন বিশেষ গ্রপ্ঠের নামোরেখ 
নাই। কেশ যে বিষয়গুলি পড়িতে হইবে, 
তাহাই উল্লিখিত হইরাছে। এরূপ অবস্থা 
পাঠশালা কর্তৃপক্ষীয়দিগকে বিবেচনা পূর্বক 

গ্রন্থ নির্বাচন করিয়া বালকদিগের হাসতে 

দিবার ভার গ্ঘস্ত হইয়াছে । সুতরাং এই 

তাহা এই পঞ্চদশ | 

প্রতিনোগী পাঠা পুস্তক. 

। আবণা রকমেন বাঙ্গালা বটে; 

1 

স্প্ি শা তিশা শপ শা সত 

সময়ে প্রচারিত বিজ্ঞান গ্রন্থগুলির সমা- | 

লোচনার বিশেষ প্রনোজন । 

মঞ্জেঙ্গনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গ্রন্থ যে 1 
| 

ূ 

ূ 

অকর্মণা, তাহা যদিও বঙ্গদর্শনে কোন কৃত- 

বিদ্য বাক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তথাচ : 

এলমপে একবার তাহার পুনঃ সমা- 

লোচন'র. প্রঞ্শূজনীয়তা অন্গুভব করি 
ঞ চি 

তেছিএ . পিথম৩ঃ  বঙ্গদর্শনের 

দিনের 'পর্ষের সমালোচনার কথ! অনে 

কেই জানেন না; দ্বিতীয়ত; মহেন্দ্র বাবু 

উহার পঞ্চদশ সংস্করণে পুস্তক খানিকে ! 

৮৪ 

পদের অর্থ দ্বারা যাহা! উপলব্ধি হয়, তাঁহাকেই 
পদার্থ বলা বাইতে পারে । দ্রবা, গণ, কার্ধা 

প্রতি সকলই পদের অর্থের দ্বার প্রকা 

শিত হইতে পারে, সুতা ইহার! সকলেই 
পদার্থ 1” মহেন্দ্র বাবু তাহার পুস্তকের 

টাইটেল্ পৃষ্ঠায় টুলো রকমের পাণ্ডিতোর 

অভিমান করিয়াছেন ; এই উদ্ধৃত অণ্শটুকু 
শাভার অনুরূপ বটে। এই প্রস/ঙ্গ আর 
একটি কথা, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যারপা লিখি- 

বাচ্ছেন “যাহা উপলদ্ধি হয়” এটা একটু 
আমরাও 

জানি “যাহার উপলব্ধি হা অথবা যাহা 
উপলব্ধ হয়। আরও আছে। বিদ্যারণা 

মহাশষ-_-ই প্রথম পৃাতেই চেতন অচেতন 

পনার্থ বুঝাইতে গিয়া লিখিয়াছেন -এক- 
মাত্র পরমা্মাই শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ”, | বিদ্যা- 
বণা মহাশয় যে ধর্মারণ্যও বটেন, একথা 
জানিয়া আমরা সুখী হইতে পারিঃ'কিস্ত 
তাহাতে পদার্থতত্ব শিক্ষার্থ কচিছেলেদের 
কিঃ শী প্রথম পৃষ্ঠাতেই আধার দেখুন, 

“জীবগণের আত্মা চৈহন্যময় বটে। কিন্ত 

উহারা জড়ময় দেহধারী, সুতরাং উহারা 

৷ জড়চিৎ, এই উভয় আআবাপন্ন"। ভে! ভে?! 
' ন্যায় কচকচি ঠাকুর! আপনাদের জ্বালায় 

অনেক, শ্া্ধের বাড়ীতে লুচি হজম হয় ন; আবার 

ছেলেদের বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান হজম বাঁধা 

দেন (ফন? আসল কথা এই যে, ঘ গ্রন্থ 
ড় তিন এ 

এই প্রকার ছুর্ববোধ্য জটিল দ্দাষায় লিগিত, 



৬৬২ নব্যভারত | অষ্টম খণ্ড, দ্বাদশ সংখ্যা । 
৭ পপি িস্পা পপ আকা নন পপ লো 

তাহা ফোন ক্রমে বালকদিগের হস্তে অর্পিত | কল্লোল কোলাহল” ইত্যাদি ইত্যাদি । 
হইতে পীরে না। মহেন্দ্র বাবুর পদার্খ ] আমরা। জিজ্ঞাসা করি যে, এখানি কি পাঠ- 
বিদ্যার যে কোন পৃষ্ঠা খুলিয়া পড়,ন, দেখি- | শালার বালকদিগের জন্' বিজ্ঞানের যই, 
বেন, হয়, তীহার ভাষা হুর্ষোধ্য ও জটিল, | না নভেল, না বক্ুতা, না জ্যাঠামি? 

না হয়, অলঙ্কারের অতি সমাবেশে ছষ্ট। | তাহার যদি মনঘটাছান্ন “বিদদ্ধজনন রি 

বিজ্ঞানের গ্রন্থ বুঝিতে পারা হায় না বলিয়! | বাঙ্গালা লিখিবার ইচ্ছা ছিল, তবে বাঁলক- 
একেই লোকে কত আপত্তি উপস্থিত করে, ! দিগের বই না লিখিয়া অনায়াসে একখান! 

তাহার উপর যদ্দি আবার তাবার ছটা কশিয়া | “উহ, মরি” “গেলাম গেলাম" বা “শশিরক্ক' 
বিজ্ঞান লেখা যায়, তবে আদৌ তাহা কাহা- | নামের একখানি নতেল লিখিয় সম্তামূল্যে 
রও পড়িয়া বুঝিবার সাধ্য থাকে নাঁ। | বউতলায় ছাপাইলেই পারিতেন । আমা- 
আরও কথ! আছে। বৈজ্ঞানিক সম্যগুলি । দের লজ্জা হয়, ঘ্ব্ণা হয়, যে বাবু হুর্্যকুমার 

প্রকাশ করিতে হইলে অতি সাবধানে ভাষা | অধিকানী মহাশয়ের প্রক্কৃতিবিজ্ঞান ) বাবু 

ব্যবহার করিতে হয়; নচে২ং এককথায় আর | ফাঁগেশচন্্র রায় মহাশয়ের সরল পদাথ- 

এক অর্থ ধুঝিবার সম্ভাবন। থাকে । এই | বিজ্ঞান প্রস্থতি ভাল ভাল গ্রন্থ থাকিতে এই 

জন্য কোন ইংরাজপপ্ডিত কখনও বিজ্ঞানের | পদার্থবিদ্য। শিক্ষাবিভাগের তালিক'স স্থান 

গ্রন্থ সরল পরিক্ষূট ভাষায় ভিন্ন লিপিবদ্ধ | পাইয়াছে। এবাবকার নিয়মান্ুপারে বিদ্যা- 

করেন নাই । তবে মহেজ্্র বাবু তাহাদের ! লযের কর্ৃপক্ষেরা স্বেচ্ছাক্রমে যে কোন 
ছই এক ছত্র বাঙ্গলায় লিখিতে গিয়া, ভামা | পুস্তক বাবহার করিতে পারেন) আ্রতরাং 

সম্বন্ধে এতটা আদিমত্ব দেখাইতে গিয়াছেন | বোধ হয় আব কেহ ইচ্ছা করিয়া এই কদর্যা 
কেন, বুঝিলাম নী । দষ্টান্তস্থূল ১৩৯ পৃষ্ঠা । পুস্তক বালকদিগের ব্যবহ্থারার্থ গ্রহণ করি- 

হইতে একটি স্থান উদ্ধত করিয়া দেখাই- | 

তেছি। “বাধু না থাকিলে কি উধাকাণীন | যদিও এই এক ভাষার ফোষেই পুস্তক- 

পরম রমণী শোতা, কি প্রদোষকালীন ৰ খানি অগ্রাহা হওয়া উচিত, তবুও আমরা 

জলদপটলের নিরুপম কান্তি, কিছুই নয়ন- | পুস্তকের অন্ান্য কয়েকটা দোষের ও উল্লেখ 
গোচর" হইত নাঁ। বাহু না থাকিলে | করিব। 

কাদখিণার ললটিদেশ সৌদামিনী রূপ- ূ বিজ্ঞানের গ্রন্থে শব্দ ব্যবহাঁপ সম্বন্ধে 

সিখিতে সমুজলিত হইত না” ইত্যাদি। | বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন । মে শব্দ ঠিক 
আরো দেখুন; ১৫৭ পৃষ্ঠায় আছে, “কি | যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা অন্যকোন অরে 

মানব কঠ-সমুর্খিত অর্থসংযুক্ত সুস্পষ্ট বাক্য, | ব্যবহার করিতে গেলেই দোষ স্পর্শে । কিছ্ব 

কি পশুপক্ষী কঠ-বিনিঃশ্ত অর্থবিরহিত | অমরকোধবিৎ বিদ্যারণ”' মহাশয় তাচার 
অব্যক্ত ধ্বনি, কি জীমূতরাজি-সন্থৃত | শব জ্ঞানের প্রাচুর্য দেখাইবার অন্যপবিজ্ঞা- 
গভীর বজ্্রনির্ধোষ, কি প্রকাণ্ড মহীরুহ | নের সমুদয় কঠোর নিয়ম পদদলিত করিয়া" 

গ্নকারী বেগবান্ প্রভঞ্জনের ভীষণ নিঃম্বন, | ছেন। চুম্বক-_অআয়গ্কান্ত, আবন্তর্যক ) চুম্বকের 

কি বারুরুখিত মহাসমুদছের কবাপতন ; কবচ, শয়স্বাহ সংরক্ষক : মাঁকর্ষণ--স*কর্ষণ 

বেন না । 



চৈত্র, ১২৯৭।] বঙ্গবিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষা। ৬৬৩ 
লজ চপ ৩ উপ 2 পাপ সস শা পাপা 

, বিপ্রকর্ষণ, বিকর্ষণ; বলুগম-বলনধন্দ প্রাতি- ফটক জারন্নাছিল, তাহা! বালকদিগের উপ- 
. ফলন, প্রতিক্ষেপণ, বিক্ষেপণ ; পুরুষতাড়িৎ, | যোগী হউক আয় নাই হউক, লিখিতে 
'্ধ্জতর্ডিং, পরতট়িৎ € 6981659 9/5০0%- ছাড়েন নাই । স্ুতয়াং অনেক বিষযের 
038)) ইত্যাদি ইত্যাদি। বালকের ! একত্র খেঁসার্থেসিতে কোনটাই ভলি ফুটিতে 
বিজ্ঞান ধিখিবে, না একটা কথার জন্য রাশি । পারে নাই। দৃষ্াস্স্থলে একটির উল্লেখ 
রাশি £অমরকোধ যুখন্থ করিবে? ধিনি ৃ করি; তিনি নিমজ্জিত ও ভাসমান ভ্রবোর 
ভাষা *€পৌত্ডিা দেখাইবার জন্য প্ররাসী, ৰ সাঁম্যাবস্থার নিয়মটি যের়পে _লিখিয়াছেন, 
দি্জামের গ্রন্থ লিখিবার ত্ীহার ফোন অধি- | তাহাতে সেটি একেবাবেই বুধাইতে 
কার নাই। বিদ্যা দেখাইতে গি, স্থানে | পায়েন নাই। তাহার পর তাহার প্রস্থ 
স্থানে আবার "আপনার ফাদে আপনি , পিখিবার পদ্ধতিটা পর্যান্ত দূষনীয়। সকল্, 
পড়িয়াছেম। যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে : স্থানেই, প্রথম একট! সুত্র আওড়াইয়াছেন, 
অঁনেক ভ্রম প্রমাঁদ ঘটাইগ্রাছেন। তিনি ' তাঁহার পৰ তাহার ভাষ্য করিতে গিয়াছেন। 
যেরূপ ঢিওলা উচিত তেষনি, বাছু এব : এপদ্ধতিতে বিদ্যারণোর মধ্ো শেরালকাটা 
বাতাসে প্রতেদ করিয়াছেন; অথচ স্থানে ' ভিন্ন অন্য কোন বৃক্ষ জন্মিবার আশ্ন করা 

ভন্ন শব্দই একার্থে ব্যবহার করিয়' ' যায় না। ইহাঁতে ফবল বালকদিগের মস্তিষ্ক 
গোল পাকাইয়াছেন। যথা, সংজ্ঞা দিতে! । অযথা পীড়িত হয়, এইমাত্র । বিজ্ঞানে, 

“গ্রিয়া' লিখিয়াছেন যে “সচল বাযুকেই । । ঠাথম দৃষ্টান্ত ও ঘটনার সমাবেশ করা চাঁই, 
বাতাস (9294) বলি” » কিন্ধু আবার। তার পর সিদ্ধান্তে স্থল কথাটি লিপিবদ্ধ 
অন্তত্র ১২৮ পৃষ্ঠায় বাতাসের আপেক্ষিক র করা উচিত। সহজ কথা [29016 

গুরুত্ব ১০০* বলিয়া লিখিয়াছেন। এক- ূ প্রণালীই বিজ্ঞানের পক্ষে একমাত্র উপ- 

| 
স্থানে, “গহির হারকে বেগ বলে” অন্তর | যোগী।' আমরা দেখিভেছি যে, কেবলমাত্র 
“তাহার পদদ্ধয় বেগপ্রাপ্ত হইয়া চালিত; যোগেশ বাঁবুর সরলপদাঁথ বিজ্ঞানে এই 
হয়”; আবার অন্তত্র “সীসকের পরমা: পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে । 
সকল হাতুড়ি বেগপ্রাপ্ত হইয়া বিকম্পিত; মহেন্দ্র বাবুর পুস্তকে আরও, নান! 
ও উত্তপ্ত হয়।”' একস্থানে (90) অণু, : প্রকারের ক্রুটী আছে, কিন্ত সেগুলি বলিবার 
অন্যন্থানে পরমাণু; আবার একস্থানে (8১017 : আমাদের স্থানও নাই, সময় ও নাই। কেবল- 
০1৩-) পরমাণু অন্থাত্র অগু। এমন একটি ' মাত্র তাহার গ্রন্থের রাশি রাশি ভুলের মধো 
ুইটি -শব নয়, অনেক স্থলই “গোশবে ।,গোটাকতক তুলিয়া দেখা ইয়াই প্রবন্ধ শেষ 
নানা অর্থ” হ্টাইয়াছেন। এরূপ দোষ করিব। মহেজ্্বাবুর হাত বৈজ্ঞানফ 
বিজ্ঞা, নব অমার্জনীয় । ' সত্যের এত গুরুতর অপলাত ঘটিয়াছে 
এ যে সমস্ত দোষের কথা উল্লেখ | যে, একজন বিজ্ঞান বিষয়ে গ্রন্গ লিখিতে 

গেল, সেগুলি তাহার অন্যান্ত দোদেপ । সাহস করিয়া এত অজ্ঞতা দেখ|ইতে পারেন, 
তত হুপনান যংসাদাগ্তই বলিতে হইবে। ; বিশ্বাস হয় না। ূ 
খাতা ক্ষুদ্র পৃন্থকে বিজ্ঞানশাক্স শাহার !. তিনি লিখিয়াছেন যে, জলীয় বাস্পে 



৬৬৪ 

'অ প্রত্যক্ষ গুঢ় তাপের পরিমাণ প্রীয় ১৮০ * 

$৫.৪--৯৭২' ফা। এখানে উষ্ণতার অংশকে 

ভাপ পরিমাণের একক ফর হইয়াছে । এট! 

খুব নূতন আবিষার নদ কি? ১৭৫ পৃষ্ঠায় 

আছে, “বাস্পনিঃসরণ কাঁপে কেবল (জলা- 

দির) উপরিস্থ পরমাণু সকল বাম্পাকার 

ধারণ করে, “জলের পরমাণু” (৯৮০) আর 

সোনার পাথরের বাটি, একই কথা । বিদপ্ধ- 

জননার সম্পাদক নিউটন উপাধি প্রাপ্ত 

হইবার উপযুক্ত ! "আবিষ্কারের উপর মার 
এক আবিষ্কার দেখুন; এ পৃষ্ঠায় আর এক 

স্থানে আছে, “বামু নিষ্ষাবশ যন্ত্রে কিঞ্িং 

ইথর নামক এক প্রকার অতি তরল 

দ্রব দ্রব্য স্থাপন করিয়া বায়ু নিক্ষাষণ 

করিলে এরূপ প্রবল বেগে বাম্পনিঃদরণ 

হইতে থাকে সে, অনভিবিলম্বেই উহ 

ফুটিয়া উঠে *। এখানে কার্ধযকারণ সম্ধদ্ধে 

বিশেষ গোল করিরাছেন, দেখিতেছি | এবধপ 

গোলযোগ এ পুস্তকে রাশি রাশি । 

বাবুব আবিষারেব আর গোটা কতক দণ্তাস্ 

দেখাইয়াই এ সমালোচনা শেষ করিতে 

চাই। ১৭১ পৃষ্ঠান্ন লিখিয়্াছেন, “বাবু 

নিক্কাষণ যক্কের আবরণ পানর মধো অতিশয় 

মহেন্দ 

মব্যভারত 1 [ অষ্টম খণ্ড, দ্বাদশ সংখ্যা | 

উগ্র গন্ধক্রাবক পুরিত কোন পাত্রের 

উপর একটি ক্ষুদ্র অথচ প্রশস্ত. মুখসম্পপ্ন 
পাত্রে কিঞ্চং জল রাখিয়া আবরণ-পান্রের 
অন্তর্গত বায়ু নিফাষণ করিলে অভান্থরপ্ 

জল হইতে বায়ু উঠিতে উঠিতে নিয়স্থ 
দ্রাবক দ্বারা পরিশোধিত কয়) ইঙ্াতে 
প্রবল বেগে বাস্পোদগম হইতে খাবে । জল 

হইতে বাস্প না উঠিয়া ধাহার প্রভাবে খন 

উঠিম্না জল বাযুদত পরিণত হয়, তিনি 

বাষুগ্রন্ড বটেন। 

আর প্রয়োজন নাই । ইহা হইতেই 

কলে বুঝিতে পারিবেন, টোল এবং কলে- 

ক্র মিশ্রণে কি এক অভুতপূর্ব। বালক- 

মন্তিক-ভক্ষণ-কারিণী পদার্থব্চার স্ব 

হইয়াছে । নে 

ইহার পুস্তক ছাড়িয়া যোগেশ বাবুর 

কিন্বা! নুর্যা বাবুর পুস্তক বিচাঁব করিয়। 

দেখিলে অনায়াসে প্রভীষমান ভইবে যে, 

(স্ গুলি কতদৃন উপযোগা । সর্ধাশে 

ভুলন! করিতে গেলে বাবু যোগেশ চন রায় 

মহাশয়ের সরল পদার্থ বিচ্ঞান সার্ববাত্কৃষ্ট 

ঠান্ত | 

শ্রীবিজয়চন্দ্র মুমদার | 
শি ও স্পা এ সাপ শা সি জাতি ০ 

প্রাপ্ত গ্রন্থের সতক্ষিপ্ত সমালোচনা । ৰ র্ 
১। ভ্রিধারা ।-শ্রীচন্্বলাথ বনু । মধ্য ক্ষেত্রে, বিশাল ব্যাপিনী ধরণী, হার কা- 

ঙ ই 

প্রণীত, মুল্য ১২ । একথা কেহ শুনে নাই, ূ খচিত নীলাস্বর, আধার-প্লাবিত, পাতাল 

শুনিবার কেহ ছিলনা, তখন আকাশ ও | মধ্যক্ষেত্রে সহসা উচ্ছাস উঠা, মবিন 

ধরণী নীরব, বিহঙ্গ বা মানব জন্মে নাই, হইল, সপ্তর্ষি 'চমকিত হইল, বাণী-স্বরিতা 
গাহিবে কে? তখন লতাপল্লব হয় নাই; | তারকাগণ অনিমেষে চাহিয়া রহিল। অনস্ত 
পাষাণে সেহাল! জড়ার নাই। সেই দিন | বিদীর্ঘ করিয়া এক অতুল উৎস নির্গত হইয়া 
অতি প্রাচীন দিনে, স্বর্গ মর্ত্য পাতালের ) শ্বেত, নীল, হ্যাম ধারায় স্বর্ণ মর্ঘ্য রসাতল 



চৈত ১২৯৭।] প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা | ৬৬৫ 
০০ চিট বে রর এ ০ 

| 'গবিজা ও প্লাবিত করিল. বেদগানে.জগত | ক্ষুত্রতা ধরিবার সামর্থ্য সমালোচকের নাই। | 

সেই শুভদিনের মঙ্গল ঘোষণ। করিয়াছিল । | শাস্ত পবিত্র হৃদয়ে এখানে প্রবেশ করিতেন্ছয়। 

ষ্টীরই [নম ভ্রিধারা। পবিভ্র নামে শরীর ২। মানসী |-__প্রীরবীন্্নাথ ঠাকুর 

রোমাঞ্চিত হয়। ত্রিপাদে বিশ্ব পরিপুরিত, | প্রণীত, মূল্য ২২1 সৌন্দর্যয-অন্ুভাবক তা 

বলীরর 'আব্ স্থান নাই। ব্রিপথ ও ব্রিপাদে | এবং অন্ুভাবন! প্রকাশ করিবার ক্ষমতা না 

ভিন্ন কি? * | থাকিলে কেহু কবি হইতে পারে না। এই 

আর্থ্ীকে ক্ষুদ্রতাঁর পরিচয় হয়, অশাধারে ; ছুটী থাকিলেই যে কবি হওয়া যায়, সে কথা 

লুকাইয়া যাঁয়। বন্ধ মুহূর্তে গায়ত্রীর । বলি না। কিন্ত এ দুটী প্রধানতঃ আবশ্যক, 

জন্ম ।* কুকুক্ষেত্রের সমরকোলাহলে, ধূলী- ? তাহাই বল হইল । 
মেখে পাঞ্জন্য নির্ধোষে ভগবদ্গীতার | যেখানে আমার চক্ষে কিছুই সুন্দর 

অভ্যুদয় । নীল অনন্তে বিষাদের গোধূলী | দেখায় না, কবি সেখানে সৌন্দধ্য দেখেন, 

ছাঁয়ায় ত্রিধারার উৎপত্তি। বিধুরের অশোক- | এবং আমাকে দেখাইয়া দেন। তাহাকে 

ছায়ায় )শান্তপোবনে বান্মিকী শিষ্ের: সাক্ষী করিয়া মরুত্মে জল মিলে, আঁধারে 

নিকট রামাঘণ রচনা করিতেন, স্থুরধূনীর | মালো দেখি, দিনে জ্যোৎস্না ফুটে, বোকার 

পন্িসলিলে ন্বানপৃত হইয়। কৌধষেয় ৃ বলে। সৌন্দর্স্য-অনুভাবকতা শক্তি বহু 

পরিধান করিয়া বীণা হস্তে বান্সিকী শুত্র- | দশন, তীক্ষ দর্শন বা ইন্রিয়-প্রথরতার ফল 

€কশ "শুত্রবেশ শান্ত অশোক তলে যে দিন | নহে, এ শক্তি শ্বতাঁব-সিদ্ধ। সাধনায় ও লাভ 
রামায়ণ গাঁন করিয়াছিলেন, ভারতের সে | করা যায়, কিস্তু সে শক্তি উচ্চ অঙ্গের নহে। 

কিছিন ছিল? শৌকশান্ত হৃদয়ে বিষা- | বর্ণনা শক্কি সাধনা-সিদ্ধ। টেনিস্ বা 
দের গোর্ধুলী ছায়ায় চন্দ্রনাথ আরম্ভ করি- | ক্রিকেট খেল। যেমন অঙ্গের জি, মনাষ্টিক, 

লেন ছুইটী ধারা, চক্ষু দিয়াও একটী মুখ ; বক্তৃতা. করা তেমনি জিহ্বার জি, মনা্টিক, 

পাবত্র করিয়া! বাহির হইল। জ্রিধারার ূ লিখিবার ক্ষমতা তেমনি অঙ্গুলীর জি,মনাস্টিক, 
হৃচনা এইরূপ । । চেষ্টা করিলে সকলেই শিখিতে পারে । 

“যাদু! এখন কোথায় জাছ? ঠিক জানিনা। র এই জন্য লিখিবার গুণে অনেক অকবি কৰি 

যেখানেই থাক, আশীর্বাদ করি এবার দীর্ঘ- | নামে কিয়দিনের জন্য লোকসম র্জে পরি- 

জীবী হইও%।  ভৈরবরাগে গায়ত্রী | চিত হয়! সৌনদধ্য-অঙ্ুভাবকনু্তী শক্তি, 
আরম্ভ তইল। | অর্থাৎ কবি-কল্পনা-সত্বে প্রকাশ করিবার 

“ম! নিষাদ প্রতিষ্ঠাত্বমগমঃ শ্বাস্বতীসমা”' | ক্ষমতা অভাবে অনেকের নাম কেহ জানিতে 

কোথায় ক্রৌঞ্চ মিথুন? কোথায় প্রাণপুভলি? | পারে নহে । কল্পনা ও বর্ণনাশক্তি একা- 
স্তন হলি, শরীর রোমাঞ্চিত হইল, | ধারে ছুলভি। বাহার আছে, তিনিই 

নয়র্নে ধার্ধী বহিল, আমিও কাঁদিয়া ডাকি- | প্রক্কৃত কবি। 
লাম “যাহ! এখন কোথায় আছ,ঠিক জানিনা” | কাব্য কেবল পদ্য বা গদময় প্রবন্ধ 
সপ্তর্ধিমগুলে ত্রিধারার উৎপত্তি শীত | নহে। চিত্রাঙ্কন,ভাঙ্করাদি কাঁকুকারধা স্ুললিত 

হইবে। এমন দেব মন্দিবের আবৃত আলোকে | কাব্য।, কিন্তু চিত্রকর ও ভাঙ্ষর'চার্য্ের 

পা িশীপশশীস্পিলীশীশাশি 



৬৬৬ নব্যভারত | | অ্টম খণ্ড ছাদশ সংখ্যা । 

“অপেক্ষা কবির ক্ষমত। কিছু উদ্জাঙ্গের। 

বর্ণ, যন্ত্র বা প্রন্তযাদি বছিং সাধন।ও অন্ভের 

লহার। বায়ুমন্ন বাকা সহায়ে কবি জগতের 

শোধে পরিচন পাওয়া গিগ্লাছে যে, স্থান্সী 

কবিতা লিখিবার ক্ষমতা] তাঙ্থার অনস্তীত 

নহে । একটু শ্রবীণতা হইলে 'উচ্চাগের 
রাজা । হস্ত বিনা গান, বর্ণ বিনা চিত্র করি- ৰ স্থায়ী কাবা তাহার নিকট আমরা আশ 

বার ক্ষমতা তাহার। এজন্ত কবিকে! 

দেবতা শ্রেবীতে গণ্য কর! হইয়াছে । 

| করি। রবিচ্ছায়া ও ভাঙ্গসিংছেঘু, পদাবলী 

তাহার গীতিকাবা রচন। করিবার অসীম 

কৰির কচি অনিন্দনীয় । নাগনিকত। ূ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে । 

তাহা লক্ষণ। গ্বেহ পরিচ্ছন্ন, বেশ পরিচ্ছন্ন, , 

ব্যবহার পরিচ্ছন্ন, ভাব পরিচ্ছন্ন, ভাষ। 

প্রিচ্ছন্ন। সুলতা, অমস্থণা, অঙ্গুপযোগিত। 

গ্রাম্যতার লক্ষণ । গ্রামোর প্রকৃতি, সংযমন- | 

শৃশ্য, ভাব! স্থল, ভাব স্থূল, ব্যবহার স্থুল। পার্ব- 

তীর নদীর মত কবি কল্পন! উচ্ছাসময় নহে। 
ধীর স্থির মন্দগতি মনমোহনশ্ঠামের বাশীর 

মভ মিষ্ট, অনুচ্চ, অনধীর, বসান্তের বাধু। ৰ 

তাই বলিয়া সে শক্তি অক্গম নহে) 
ইচ্ছা করিলে জীমৃত-মন্্র পনাঁজষে গ্রবীণ, 

কম্পিত করে। যাহার ক্ষমা আছে, সে 

বিনীত, শৃর্ত কুন্ত শব্দায়মান। 
রতা কবিকল্পনার স্বাত্বিক লক্ষণ। ইচ্ছা! 

রিলে কবি হান্তাস্মট, শেকাত্মক বা 

কীর্ধ্যাস্বক্ষ কাব্য রচনা করিতে পারেন; ককস্থ 

প্রতি-বিশেষহ নাগরিক বাকবির লক্ষণ 

নহে। 

অল্লবয়”্ন রবীন্দ্রনাথ স্ীকবি বলিগ্না 

পরিচিত হইয়াছেন। তাহা কল্পন। ও বর্ণনা- 
শক্তি উন্চাঙ্গের এবং রুচি পরিচ্ছন্ন। এখন ৪ 

ভিনি এষন কোন কাবা রচনা করেন নাই, 
ফাহাতে তাহার নাম চিরম্মরণীয় হইবে। কিন্ত 
এখনও তাহার বয়স অল্প। 

রদ্দ/বনের বনে বনে বাঁশী বাজাইয়া বেড়াই- 
তেছেন। তাহার কবিহগুলি ক্ষণক।লের 

ক্ন্য মনোমগ্ধ কবে). আাপত প্ররতিন প্রতি 

পি 

| সফলতা 
৷ রবীন্দ্রনাথ তাহাতে সাহস করিয়ংছিলেন। 

এজন মধু 

এখন তিনি | 
। প্রকাশ পায় নাই। 

। কীষ্টীনায় 

ইতিপূর্বে যে কবিতা গ্রস্থখংনি 
রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করিয়ান্ধিলেন, তাহাতে 

তাহার বালকত্বের কিছু আতামল পাওয়া 

গিক়্াছিল। ফিডিম্নাদ যে কল্পনায় সম্পূর্ণ 

লাভ করিতে পারেন নাই, 

উশঙ্গিনী রমণী বা যুবতীর স্তন চিত্র কর্রি 

বার শক্তি কয় জনের আছে? চুদি কয়ে 

' চাওয়ার মধুবতা রবীন্দ্রনাথ জানেন। অথচ 
' যাহাতে চক্ষু ঝলসিয়া যায় আতঙ্কে দেবদুন্ধ 

শৃলন্যায় তীক্ষ, টঙ্ষারে জগত আতহক্ষে। পঙ্গপুটে চক্ষু আবরণ করেন, সাহসে র বীন্ত্র- 

নাথ তাহারই চেষ্টা করিয়াছিলেন দেখিয়া 
আমাদেব মনে শত্রদমলের সিংহশিশুর 

দৃশ্য দশনের চেষ্টা মনে পড়িয়াছিল 7 বুঝিষ্বা- 

ছিলান, রবীন্দ্রনাথ শিশু হইলেও বীরশিশ্ত 

বটে। 

মাঁনসীতে সেরূপ বালকন্কেব আভাস 

পওয় ধার না বটে; কিন্তু অগ্ঠ লক্ষণে বোধ 

হয় রবীন্দ্রনাথ এখনও পুণ-প্রবীণতা লাভ 

করিতে পারেন নাই। মানসীর অধিকাংশ 

কবিতা সরস, উজ্জল, মনোহর | কিন্তু কয়েক- 

টীতে ভাহার গৌরব বৃদ্ধি হইবার সম্ভবনা 

নাই। এগুলি মুদ্রিত বাঁ বররিলে ভাল 

হুইত। মানসীতে কোন নূন 'শক্তি 

কোন কোন কবিভার 

অন্ত কবির ছায়া পড়িয়াছে। তীহার্ 

এফণের 6৬ মোলিকভা আছে এন) 



জীহাঃ কোন আবশ্তবা ছিলি নাঁ। এবং নিত্যং পাঠ করিলেও ইহার নৃতনা হা 
মুল কবিকে হখন তিনি -অতিক্রম করিতে | সরদত্ব দুর হয় ন। স্ত্রীজাতি নাক পুস্তক- 

এখদেন বটি, তখন এরূপ খণে দ্বিবিধ দোষ- | খানি তাহার উদার হৃদয়ের আগ্নের ভাষার 
স্পর্শ করিনাছে। প্রাতিচ্ছায়া । 

এইন্ঈুপ কয়েকটা সামান্য দোষ উপেক্ষা | ৮। জাতীয় সন্মিলনী--শ্ীসাহুকৃলতন্্র 
করিলে মানসীকে মুক্তমালা বলিয়া পরিচক়্.; চট্টোপাধ্যাক্ প্রনীত। ১৬পনং কর্ণওয়াঁলিস 

দিতে জ্মাদের“লক্কৌচ হয় না। প্রণয়ের | ্টট হইতে প্রকাশিত। এখানিও ক্ষ 
ক্ষতে রবীন্দ্রনাথের আনন্দ কুর্দন, | সঙ্গীত পুস্তক |. কলিকাতার বিগত জাতীর 

বিষাদের ছা প্রতিফলিত করিতে তিনি | সমিতি অধিবেশনের বিষয় লইয়! এই গ্রন্থ 
পাধদর্শী, স্বভাবের শোভা! তাহার চিত্র- । লিখিত হইয়াছে । দেশীয়দিগের প্রতি 

ফলকে ঝল্মল করে, বাঙ্গের ভীব্রতায় মন্দ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য, প্রজার প্রার্থিত 

ভেঞ্র হয়। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর আদরের | বিষদপ এবং পার্লিয়ামেণ্টের প্রসঙ্গ ইত্যাদি 
ধন। মানসী যে ভাবুক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ ; জটিল রাজনৈতিক কথ! লইয়া কবিতা লেখা! 
করিবে,ঠমানাদের সন্দেহ নাই । | অতিশর কঠিন। তাহাতে গ্রস্থকারের 
নি স্থানে উদ্ধত করিলে রসভঙ্গ হয় । ূ কবিত্ব শক্কিরও বিলক্গণ অভাব আছে। 

গ্রন্থ না পড়িলে কবির বহুধা কল্পনার | এ অবস্থায় পদ্য না লিখিয়! গদ্য লিখিলে 
রি পাওয়া যাইবে না। স্বতরাং কোন গ্রন্থকার সম্ভবতঃ সফলকাম হইতেন। 

স্থানই উদ্ধৃত করিলাঁদ না। । ৯। প্রবন্ধ-পাঠ ।- শ্রীপুর্ণচ্তর দে, বি, 
৩, 8) ৫) ৬ ও ৭ ] কবিবর ূ এ, প্রণীত। এই পুস্তকে নৈতিক ও এঁতি- 

হেমচক্দ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধীত-_ ! হাসিক এবং জীবন-বৃত্ত বিষয়ক ১৯টি প্রবন্ধ 
কবিতাবলী মূল্য 1৮০, স্ত্রী জাতি সূল্য ০, | 'সাছে।. গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, 

ভারততিক্ষা মূল্য ৩০ দেশানুরাগ মূল্য ।%০, । "বিদ্যালয়ের বালক ও বালিকাগণের 
ভারত-সঙ্গীত মল্য।* আনা । এ সমস্ত-! পাঠোপযোগী করিয়া “প্রবন্ধ-পাঠ, লিখিত 
গুলিই পুবাতন জিনিস নৃতন ছাঁচে ঢালা । । হইল |” আমরা আহ্লাদ সহকারে প্রকাশ 

হেম বাবুর কবিতার নৃতন করিয়া সমা- 88 যে, গ্রস্থকারের এই সাধু উদ্দস 
লোচনা কর! বাহুঙ্গ্য। সকলগুলি স্তকই | সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে। গ্রন্থ পুই করিয়া 
উচ্চাঙ্ের কবিত্বে পূর্ণ, তথাচ পাঠককে : । আমরা প্রীত হইয়াছি। গ্রন্থের ভাষা! ভাঁব- 
বিশেষ ব করিয়া অনুরোধ, “ভারত সঙ্গীত" | | ময়ী.ও শ্রতিমধুর, প্রবন্ধগুলি সুরুচিসঙ্গত 

এবং "ন্ত্রীজাতি” বারবার পাঠ করুন|  ্রবং শিক্ষাপ্রদ ) এবং বণনা সংক্ষিপ্ত এবং 

“বাজরে সু এই রবে” ইহার | লিপি-চাতুর্ধ্য পূর্ণ । 
হ্যায় * তর্দাপনা ও আবেগময়ী কবিতা | ১৯৩ । দেবীপুজা |--কৌচবিষ্বার ইউ- 

বঙ্গভাষায় আর একটিও নাই। লু্ধ-গৌরব | নিষ্বান প্রেসে মুদ্রিত । এই পুষ্ধাকে কৌচ- 
পরপদ-দলিত ভারতবাসীর ছূর্বধল প্রাণে এই | বিহাদ্রু রাজ্যের রাজকীয় ছার্গোৎসবের 
কবিতা বৈদ্যুতিক আ্োত প্রবাহিত করে। বিবরণ এবং দেবীপুজার পৌবাপক ও 



(অক্টম খণ্ড, দ্বাদশ সংখা । নব্যভারত | 

: আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা লিশ্রিত হইন্মাছে। ৷ কলে ্রিমোহিনীমোহন মজুমদার কর্তৃক 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অতি স্থন্দর হইয়াছে। ৷ প্রকাশিত। বিষাহ সন্বন্বীয় অত্যাবশ্তিকীয় 

আধ্যাত্মিক ছুর্গামূত্তি পৃথিবীর নানা দেশীয় | জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি লইয়া এ পুস্তক" ঠচিত হয় 
ও নানা জাতীয় সাধকের হৃদয়ে বিখবজননী- ূ  নাই। কতকগুলি অনাবশ্ঠকীয় বিষয়ে গ্রস্থ 

রূপে সম্পৃজিতা হইতেছে ; বঙ্গদেশের মৃণ্বয়ী ৰ পূর্ণ। সুতরাং আমর! এ প্রকার পুস্তক 

দেবীর রাজত্ব বিনাশ হইয়া আসিতেছে। : প্রকাশের আবগ্তকতা! অনুভব করিলাঙ্গ না। 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার লেখক ধর্মচিন্তা ও ১৫। গীত-পঞ্চ ৷: লীচন্তরনাথ 

এএসপি পাশা শসা শ লিখিবার ক্ষমতার পরিচব দিয়াছেন । 

১১। মীরাবাই।-_প্রীজয়চন্ত্র সর- 
কার প্রকাশিত, রাজসাহী প্রেসে মুডিত, 
মুল্য %* আনা । এখানি ধতিহাসিক পদ্য 

মীরাবাইর পবিত্র জীবন লিখিলেই ্রস্থ। 

থেগ্রন্থ সুখপাঠা ও ভাবব্যঞ্জক হইবে, 

তাহা ভুল। এরপ পুস্তক বঙ্গযন্থালয় হইতে | 
প্রক্নত না হওয়াই প্রার্থনীয় । 

১২। পাঠকুস্ৃম |__-শ্বিহারীলাল 

গুহ রায় প্রণীত। ৬৪ নং কলেজট্রাট, দাস 
ষ্ঠ কোং দ্বারা প্রকাশিত, মূল্য 1/* আনা । 

এখানি বিদ্যালয়ের পাঠোপফোগী পুস্তক । 

এ পুস্তকে বালক বালিকাদিগের গ্রীতিকর 

কয়েকখানি চিত্র এবং পদ্য ও গদ্য প্রবন্ধ 

আছে। কবিতাগুলি প্রাঞ্জল এবং স্ুথপাঠা 

হইয়াছে । লেখকের প্রকৃত কবিত্ব শক্তি 

আছে। গদ্য প্রবন্ধ গুলিও মন্দ হয় নাই । 

১৩। বিষাদ-সঙ্গীত |-_শ্রীবিহারী- 
লাল মুখোপাধ্যায় কর্মক প্রণীত, মূল্য ॥০ 

আনা । মন্রাগের স্তর ভেদ করিয়া কবির 
মনশ্চক্ষু বিষাদের অন্ধকার রাজো প্রবেষ্ঠ 

করয়াছে। বেখ।নে আকাঙ্ষা নাই, আ+শ 

নাই, আলোক নাই, কবি সেই ভয়ঙ্কর 
অরণ্যে প্রবেশ করিয়! নৈশ সংগীততান 

ধরিয়াছেন। কবির নৈপুণ্য অসাধারণ 
১৪ পরিণয় সংস্কার |-_-৫৫ নং; 

এ বৎসরের অন্যন্য পুলক আগামী মাসে সমালোচিত হইবে। 
০৯৩ 

' রায় কর্তৃক সংগৃহীত । ঢাকা আরমনীটেনলা 

জীলছমন বসাক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, 

। মুল্য /* আনা । বাবু চন্দ্রনাথ রায় ঢাকার 

ৰ একজন বিখ্যাত গায়ক । সংগৃহীত সঙ্গীত- 
গুলিতে দেশ-হিতৈবণা ও জাতীয় ভাবেন 

যথেই পরি5য় পাওয়া যায়। সঙ্কীত গুলি 

স্লললিত হইয়াছে। 

১৬। চিন্তানল ।-_শ্রীকম-+কাস্ত 
ভষ্টাচার্ষা প্রণীত। ২১৯ নং কর্ণ ওয়ালিস্রীট 

কে, সি, দন্ত দ্বারা প্রকাশিত, মুলা.।০ 

আনা । ভুখানি আসামী ভাষার জাতীয় 

কবিতা 1 আসামের ভাষা আমাদের অনারত্বঃ 

কিন যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, কবিতা- 

গুলি ভালই হইয়াছে । আসামী ভ্রাতা- 

গণের নিকট এ পুস্তক খুব আদৃত হইবে । 

১৭। সতীর পতিভক্তি বা 

সাবিত্রী চরিত |-প্রীমতিলাল দন্ত 
প্রণীত। ৬/১ নং পার্ধতীচরণ ঘোষের 

লেন বি, বি, দে দ্বারা গ্রকাশিত। এ 

পৃস্তকের ছাপা ও বাধান উত্তয়ই পাটি | 

বিষয়টা ভাল। 

পপ পপ জা পা পাপ ৮৪ পপ তা সপ 

্পপ৯ ০৮৯৮৮ 4৭ ০ পপ 

১৮ । অভিলাষ কুন্সম, শ্রীবিনম- 
চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃ$ক প্রর্ণত-ও,.প্রকা- 

শান তা কাসপিস্পাশ্পিলা ০০ 

শিত। এখানি কবিতা পুস্তক | ছাখ। অনি 

। সুন্দর হইয়াছে। গস্থকার পুস্তকের স্থানে২ 

| কবিত্ব শক্তির স্থন্দর পরিচয় দিয়াছেন । 
পাচা ০০০০৫ এরপর খারা রওজা 

এ মাসে স্বানাভাব। 








